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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Het pas geopende bezoekerscentrum aan de Sint-Baafskathedraal schijnt een voltreffer te
zijn. Men kan het Lam Gods eindelijk bekijken in de omstandigheden die het verdient:
mooie architectuur, beter zichtbaar dan ooit, perfect geklimatiseerd en op alle vlakken zo
veilig mogelijk. De bezoekerservaring wordt nog versterkt door het gebruik van een
augmented realitybril. Ik kijk er alvast enorm naar uit om dit alles met eigen ogen te gaan
bewonderen.
De basisprijs voor een bezoek werd door de kerkfabriek verhoogd naar 15 euro. Gezien
de noodzakelijke en stevige investering die gebeurd is en de veel betere
bezoekerservaring heb ik daar begrip voor. We moeten er echter oog voor hebben dat een
topstuk als het Lam Gods voor iedereen toegankelijk blijft, het gaat dan ook om een
prachtig stukje Gentse cultuurgeschiedenis, dat erg tot de verbeelding spreekt. We
beschikken over een ideaal instrument om die brede toegankelijkheid te garanderen: de
alom gekende UiTPAS. Tot op heden wordt er echter geen kortingstarief i.k.v. de
UiTPAS aangeboden.
Vraag:

Kan u in overleg treden met de kerkfabriek met de vraag of men wil instappen in het
UiTPAS-programma?

Antwoord

De voorbije periode is er meermaals overleg geweest tussen onze UiTPAS- coördinator
en het team van de kerkfabriek. Begin maart ontvingen we de bevestiging dat de
kerkfabriek akkoord gaat met de integratie van UiTPAS.
Goed nieuws dus, voor Gentenaars met het kansenstatuut. Zoals u weet zal een persoon in
armoede door het gebruik van de UiTPAS slechts 20% van de ticketprijs betalen. Onze
stad neemt 40% van de normale prijs op zich en de kerkfabriek zelf de overige 40%.
De UiTPAS - samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt en werd aan de kerkfabriek
bezorgd. Door de drukte van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum was het voor
de kerkfabriek echter niet haalbaar de integratie met UiTPAS te realiseren voor de
opening.
Ondertussen werd de installatie van de hardware en software wel aangevraagd bij
District09 en werden de nodige aanvragen gedaan bij Publiq om de aansluiting bij
UiTPAS te implementeren. Er ligt nog geen concrete datum vast voor de effectieve
uitrol van de installatie van de UiTPAS software en hardware, maar alle voorbereidingen
zijn alvast getroffen.
Van zodra de aansluiting rond is, zal dit ook gecommuniceerd worden via de kanalen van
o.a. UiTinGent.

