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• Stadsmarketingfonds
• Belmundo: Noord-Zuidmaand
• Goe Bezig voor eerlijke handel
• Educatief aanbod in het Vredeshuis
• Wereldexpo

• Inspraakorganen Noord-Zuid (STANZ en GONZ)
• Vredeshuis: een open huis
• Financiële ondersteuning voor 
 Noord-Zuidprojecten en –organisaties
• Aanvraag erkenning Gentse 
 Noord-Zuidvereniging

• Stedelijke Agenda
• Internationale Solidariteit
• Eerlijke handel
• Bouwen aan sterke lokale besturen
• Duurzame vrede
• Stadsmarketing

• Netwerken 
• Partnerschappen
• Zustersteden
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www.gent.be/international

Een blik op de 
wereld van de
Gentse 
Internationale 
Samenwerking

Download een QR-scanner op uw 
smartphone, scan de codes en 
ontdek de digitale content.

EUniverCities

Mayors for 
Peace

EUROCITIES

ICLEI 
International Council for 
Local Environmental 
Initiatives



Territoriale grenzen vervagen. 
Onze leefwereld wordt groter, 
terwijl de wereld zelf steeds kleiner 
lijkt. Ook in Gent kijken we over de 
stadswallen heen. De Arteveldestad 
is immers geen eiland in de 
wereld, maar maakt deel uit van 
een mondiaal geheel. Gent binnen 
de Benelux, Gent in Europa, Gent 
op wereldschaal. We beogen een 
duurzame positie in deze globale 
context en engageren ons om 
grensoverschrijdende relaties 
te smeden en de international 
ambities van de stad en haar 
partners actief te ondersteunen. 
Gent: wereldstad op mensenmaat.

Praktische info

OPENBAAR VERVOER

www.nmbs.be
www.delijn.be 

www.visitgent.be

Partners

GENT CONGRESS: WHERE 
BUSINESS MEETS PLEASURE …

Gent Congres is the o�  cial convention 
bureau for Ghent and East-Flanders. This 
dynamic team will help you to fi nd the ideal 
venues and hotels, the right partners, and 
original concepts to make your event a real 
success.

Predikherenlei 2, 9000 Gent
T +32 (0)9 266 56 52
F +32 (0)9 266 56 73
gentcongres@gent.be
www.gentcongres.be  

INVEST IN GHENT

Investors are very welcome in Ghent. 
Depending on the nature of the activities, 
companies can rely on one or more of  our 
support measures. The Flemish and federal 
governments follow the same investor 
friendly tax policies. An account manager 
will assist them every step of the way.

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
T +32 (0)9 210 10 60
www.investinghent.be 

INFORMATIEPUNT EUROPA DIRECT – 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Het Informatiepunt Europa Direct is een 
informatiecentrum over alles wat te maken 
heeft met de Europese Unie.

PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
T +32 (0)9 267 70 17
vanessa.schockaert@oost-vlaanderen.be

UNIVERSITEIT GENT – 
AFDELING INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN (AIB)

De Universiteit Gent is reeds lang heel 
actief op het internationale toneel. Zowel 
voor onderwijs als onderzoek werden en 
worden tal van succesvolle initiatieven 
ontplooid.

Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
T +32 (0)9 264 70 0
F +32 (0)9 264 31 31
secretariaatAIB@UGent.be

STRATEGISCHE SUBSIDIES

Gent kan voor subsidies bij Europa terecht. 
Met die extra middelen realiseert de stad 
belangrijke infrastructuurwerken, zet ze 
grensoverschrijdende projecten op touw 
en deelt ze de expertise die ze in de loop 
daarvan heeft opgebouwd. Belangrijke 
fi nancieringsprogramma’s zijn o.a. Intereg, 
EFRO en het ESF. 
Voor de uitvoering van deze projecten 
worden vaak partnerschappen gesmeed 
met buitenlandse partners. 

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 
T +32 (0)9 266 82 00
strategie.subsidies@gent.be 

NOORD-ZUIDSAMENWERKING

Gent stimuleert en ondersteunt 
internationale solidariteit en kijkt daarvoor 
ook buiten de eigen landsgrenzen. De stad 
informeert en moedigt de Gentenaars aan 
tot actie, onder meer via subsidies aan 
lokale verenigingen, een overlegplatform, 
educatieve en sensibiliserende activiteiten. 
Gent zet sterk in op eerlijke handel en 
onderhoudt ook rechtstreekse contacten 
met steden in Afrika, Latijns-Amerika en 
Azië.

Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
T +32 (0)9 223 29 53
noord.zuid@gent.be

VREDESHUIS: EEN OPEN HUIS

Vredeseducatie en wereldoriëntatie 
zijn de twee pijlers waarop het Gentse 
Stadsbestuur een brug wil bouwen tussen 
jonge mensen van 3 tot 99 jaar.

Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent
T +32 (0)9 233 42 95
vredeshuis@gent.be

STADSMARKETING

Met o.a. het stadsmarketingfonds zet 
het team stadsmarketing de troeven van 
Gent in de kijker bij het grote publiek in 
binnen- en buitenland. Zo vergroot men de 
aantrekkingskracht om in Gent te wonen, 
te studeren, te werken en te recreëren.  

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 
T +32 (0)9 266 82 00
stadsmarketing@gent.be

PORT OF GHENT

Gelegen in het logistieke hart van Europa is 
Gent de thuishaven van grote spelers wat 
betreft de overslag van bulkgoederen.

John Kennedylaan 32 - Haven 3000A,
9042 Gent
T +32 (0)9 251 05 50
F +32 (0)9 251 54 06
info@havengent.be
www.havengent.be

Gent internationaal

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het team Internationale Samenwerking 
vertegenwoordigt de Stad Gent op 
Europees en internationaal niveau. 
De kerntaak van dit team internationale 
samenwerking is de coördinatie 
van de internationalisering van de 
stadsorganisatie en het ondersteunen 
van de internationale ambities van de 
partners van de Stad Gent.

Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
T +32 (0)9 266 82 00 
Internationaal@gent.be

www.gent.be/
international

www.gent.be/
international

 @ghentinternational

Gentse Internationale 
Samenwerking

zoveel stad

Voor alle verdere en meest 
actuele informatie kan u 
terecht op de website 
van de Stad Gent. 

www.gent.be
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V.U.: Stadssecretaris Paul Teerlinck ı Stadhuis, Botermarkt 1  ı 9000 Gent

STADHUIS

GENT CONGRES

• PAC HET ZUID
• INFORMATIEPUNT EUROPA DIRECT –   
   PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

UNIVERSITEIT GENT

• INTERNATIONALE SAMENWERKING
• STRATEGISCHE SUBSIDIES
• STADSMARKETING
• INVEST IN GHENT

• VREDESHUIS
• NOORD-ZUID SAMENWERKING

PORT OF GHENT


