
 

     

      

      

Stem mee voor drie nieuwe beiaardliedjes 
 

   

De beiaard van het belfort speelt elke dag tussen 8 en 22 uur elk kwartier 
automatisch een liedje. Naast vaste waarde Klokke Roeland kon je twee jaar lang 
ook genieten van 'In mijn stroatje' van Walter De Buck, 'We zullen doorgaan' van 
Ramses Shaffy en 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud. Maar nu is 
het tijd voor drie nieuwe deuntjes. 
 

   

Kies je drie favorieten uit een selectie van tien liedjes → 

 

   

      

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293600-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
mailto:socialemedia@stad.gent
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293600-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d


  

Jaarverslag ombudsvrouw: 654 klachten 
behandeld in 2022 
 
Lees meer → 
 

 

  

'Sorry, Not Sorry' zoekt jonge curatoren 
om programma mee vorm te geven 
 
Lees meer → 
 

 

 
  

  

Ontdek de tien kanshebbers op de Boon voor 

Literatuur tijdens een voorleesmarathon 

Lees meer → 
 

 

  

Gent kiest met vernieuwde verblijfsbelasting 
voor duurzaam toerisme 
 

Lees meer → 
 

 

   

     

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293604-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
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Sven trekt rond met zijn bakfiets om mensen aan een job te 
helpen 
 

   

Jobteam Gent helpt de meest kwetsbare mensen in hun zoektocht naar werk. Dat 
doen ze via een individuele aanpak waarbij ze bijvoorbeeld meegaan naar 
sollicitaties en afspreken buiten de voorziene locaties, zoals bij mensen thuis. Dit 
om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zo kwam Sven op het idee om 
werkzoekenden met een bakfiets tegemoet te komen. Heel concreet: hij laadt de 
fiets in met onder andere een tafel en twee stoelen, neemt zijn computer mee en 
gaat op pad. In de wijken komen mensen naar hem toe voor een babbel, waarna hij 
hen verderhelpt bij het zoeken naar werk. 
 

   

Kom alles te weten over Jobteam Gent → 

 

   

      

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293638-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293622-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293638-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d


      

Jazz in 't Park gastheer voor finale van internationale 
jazzwedstrijd 
 

   

De 30ste editie van Jazz in ’t Park, van donderdag 7 tot en met zondag 10 
september in het Voorhavenpark, ontvangt dit jaar de finale van de internationale 
jazzwedstrijd B-Jazz. Belgische én internationale bands strijden er om een 
felbegeerde eerste plek. 
 

   

Ontdek er alles over → 

 

   

  

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293608-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293620-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293608-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d


      

Groene parkeertariefzones breiden vanaf deze zomer uit  
 

   

Om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen, worden de groene parkeertariefzones 
uitgebreid. Dit jaar onder meer in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en aan de Bourgoyen, 
volgend jaar in Nieuw Gent, Muide-Meulestede en Moscou. Bewoners kunnen met een 
bewonersvergunning nog altijd gratis parkeren, bezoekers moeten betalen. 
 

   

Kom er alles over te weten → 

 

   

      

      

Na een geslaagde proefperiode met 3.920 ritten heeft de Stad Gent beslist 
om fietstaxidienst TriVelo langdurig verder te zetten. Minder mobiele mensen maken 
druk gebruik van de riksja’s, en ook de vrijwilligers achter het stuur zijn positief.  
 

   

      

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293614-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293640-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293596-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293610-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293614-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293610-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d


   

 

De gemeenteraad gaat dit najaar opnieuw op locatie. De 
raadsleden gaan er in dialoog met inwoners over een actueel 
thema of project. Voor het eerst kan jij zelf mee bepalen wat het 
thema en de locatie van die commissie worden. Heb je een 
voorstel van locatie of onderwerp? Mail dat dan ten laatste op 30 
april naar voorzitter.gemeenteraad@stad.gent. 
 

 

  

     

   

 

Om sociale verenigingen te helpen, opent de 
'Verenigingswijzer' de deuren. De verenigingen kunnen er 
terecht met vragen rond onder meer subsidies en 
uitleenmateriaal. De helpdesk werkt zowel online, telefonisch 
als fysiek op afspraak. Dat kan online, telefonisch op 09 267 
03 45, of op afspraak in het Stadskantoor aan het Woodrow 
Wilsonplein.   

   

     

Evenementen in Gent 
 

   

Verteluurtje - huisverteller 
Katelijne Billiet 

 

 

Zaterdag 4 maart van 11 tot 12 uur in Bibliotheek De Krook. 

Lees meer → 
 

   

Kunstmatinee op zondag 
 

 

Zondag 5 maart van 10.30 tot 12.30 uur in het S.M.A.K. 

Lees meer → 
 

   

Partiburen ft. Wim Claeys 
 

 

Zondag 5 maart van 15 tot 17 uur in Herberg Macharius. 

Lees meer → 
 

   

Gent Impro All Star Night 
 

 

Zondag 5 maart om 20 uur in Muziekcentrum Kinky Star. 

Lees meer → 
 

   

Platen- en CD-beurs 
 

 

Zondag 5 maart van 10 tot 17 uur in het ICC. 

Lees meer → 
 

   

Meer UiT-tips nodig? 

Bezoek UiT in Gent 

  

   

https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293602-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
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https://nieuwsbrief.stad.gent/lt-2184293634-b1d402c4b9ca34bf7d4babeaeccc094b2ed3a705f298305d
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Gentinfo 

 

Gentinfo is hét centrale aanspreekpunt voor info over het 
stadsbestuur en de stadsdiensten. 
 

09 210 10 10 (maandag t.e.m. vrijdag van 9u - 17u) 
 

   

 


