
 06 mei 2022, 11:00 (CEST)

'Te gast op de gemeenteraad' nu met
rondleiding en babbel met raadsleden

'Te gast op de gemeenteraad' is na twee jaar terug en zit in een nieuw jasje. Naast

een blik achter de schermen krijgen Gentenaars nu ook een gegidste rondleiding

in het stadhuis en gaan ze in gesprek met enkele raadsleden. Inschrijven is gratis.
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Maandelijks komen de 53 raadsleden samen in het Gentse stadhuis tijdens de gemeenteraad.

Iedereen kan de zitting bijwonen, maar de 'gasten van de gemeenteraad' krijgen vooraf alle

uitleg uit eerste hand. Het initiatief is na twee jaar terug en zit in een nieuw jasje. Er wordt

gestart om 18 uur in plaats van om 17 uur. Na een broodje en een korte introductiefilm over de

raad gaan de gasten in gesprek met enkele raadsleden. Daarna wonen ze de start van de

gemeenteraad bij. De avond wordt afgesloten met een rondleiding in het stadhuis door de

Gentse Gidsen.

Met 'Te gast op de gemeenteraad' geven we burgers een unieke inkijk in het
reilen en zeilen van de gemeenteraad. Na twee jaar stilte door corona kijken
we ernaar uit om dit opnieuw te organiseren. We vernieuwden het concept.
Niet enkel de gemeenteraad maar ook het stadhuis zelf staat centraal met een
rondleiding door het prachtige gebouw.
— Christophe Peeters, voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

'Te gast op de gemeenteraad' vindt maandelijks plaats, telkens op de eerste dag van de

gemeenteraad. De eerstvolgende sessies zijn gepland op maandag 23 mei en maandag 27 juni.

Inschrijven kan via Gentinfo, telefonisch op 09 210 10 10 of via http://go.stad.gent/tegast. Daar

is ook meer informatie te vinden over het programma.
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