
Uitnodiging publiek debat
 

De toekomst van EUROPA, 
hoe ziet u die?

donderdag 22 juni 2017, 18 - 20 uur, Stadhuis Gent
 
Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent en EUROCITIES 
nodigen u graag uit op dit debat rond de toekomst van Europa en de rol van steden.

Precies 60 jaar geleden richtten regeringsleiders in Rome de Europese Economische 
Gemeenschap op, de voorloper van de Europese Unie.

Is er vandaag nog reden om dat te vieren? Kan de Europese Unie in haar huidige 
vorm blijven bestaan of moet het helemaal anders? Zo ja, hoe dan wel?

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker schetst in zijn ‘Witboek voor 
de toekomst van Europa’ 5 mogelijke scenario’s. Hij reikt daarmee de hand naar 
iedereen die zijn ideeën wil laten horen. We nemen de uitgestoken hand graag aan: 
de groeiende rol van steden en de sterke ervaring met inspraak en participatie 
op lokaal niveau, zeker in Gent, kan inspirerend zijn voor Europa. 

Samen met onze ‘raad van wijzen’ en met u willen we in een boeiend debat onze 
ideeën samenleggen. Journaliste Ine Renson (De Standaard) zorgt voor de 
deskundige begeleiding.

Laat van u horen op donderdagavond 22 juni 2017 tijdens het publiek debat 
over de toekomst van Europa en de rol van de steden.

PROGRAMMA:
18.15 uur: Welkom door burgemeester Daniël Termont 
18.20 uur: Ine Renson verwelkomt de ‘raad van wijzen’
18.25 uur: Debat met de raad van wijzen en het publiek
19.45 uur: Conclusie door Ine Renson
19.50 uur: Slotwoord door burgemeester Daniël Termont
 
INSCHRIJVEN
Van 13 mei tot 19 juni inschrijven via go.stad.gent/toekomstvanEuropa. 
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10.
 
MEER INFO
Locatie: Stadhuis Gent, gemeenteraadszaal, Botermarkt 1, 9000 Gent
Deuren open: Vanaf 18 uur, u krijgt een picknickzakje met fruit,      
water en een koek
Voertaal: Nederlands en Engels, tolken zorgen voor simultaanvertaling
Voor bijkomende vragen: virginie.verstraete@stad.gent

Mieke Hullebroeck       Daniël Termont
Stadssecretaris          Burgemeester

RAAD VAN WIJZEN

Laia Ortiz
Laia Ortiz is Schepen voor sociale zaken 
in Barcelona, ze is momenteel voorzitter 
van het EUROCITIES forum voor sociale 
zaken.

Daniël Termont
Daniël Termont is sinds 2006 burge-
meester van de stad Gent en is huidig 
voorzitter van het EUROCITIES-netwerk.

Aline Muylaert
Aline Muylaert is medeoprichter van 
CitizenLab, een digitaal platform voor 
burgerpaticipatie.

Luc Van den Brande 
Voormalig Vlaams minister-president Luc 
Van den Brande is speciaal adviseur voor 
Europees Commissievoorzitter Juncker 
die de burger dichter bij de Europese  
instellingen moet brengen. 

Jonathan Holslag 
Jonathan Holslag is professor  
internationale politiek aan de Vrije  
Universiteit Brussel, schreef 
internationaal gelauwerde boeken en is 
een veelgevraagd gast in nationale 
en internationale media.

Ivo Belet
Ivo Belet  is sinds 2004 Europees parle-
mentariër voor CD&V en is coauteur van 
het pas verschenen boek ‘De kloof - is 
Europa nog van ons?’.

Ine Renson
Ine Renson is journaliste 
bij De Standaard Weekend.


