
Stad Gent en ICT-partner Digipolis zetten in op
duurzaamheid met elektrisch transport

Alle diensten van de Stad Gent kregen in november een nieuwe Canon-printer. Niet
echt baanbrekend nieuws zou je denken, maar de levering ervan heeft toch een
hoogst duurzaam en innovatief kantje. Alle printers werden geleverd via 100%
elektrische vrachtwagens. Snel, handig én milieuvriendelijk.

De Stad Gent zet al jaren in op duurzaamheid en op reductie van Co2-uitstoot. Zowel op
ecologisch als op mobiliteitsvlak werden reeds vele opvallende projecten geïntroduceerd
en gesmaakt door de Gentenaars. De Stad Gent zet echter ook met minder opvallende
acties in op een rechtlijnig en allesomvattend beleid.

Een van de vele voorbeelden is de levering van de nieuwe printers in de kantoren.
Samen met de hulp van leverancier Canon en Digipolis, de ICT-partner van de Stad
Gent, werden de toestellen met elektrische vrachtwagens van Yusen geleverd.



'Voor de Stad Gent is minder CO2-uitstoot zeer belangrijk. Door het inzetten van
100% elektrische vrachtwagens geven we zelf het goede voorbeeld en stimuleren
we onze leveranciers om hetzelfde te doen.'

— Martine De Regge, schepen van Facility Management

Bovendien werden alle toestellen in een keer vervoerd naar Gent en daar opgeslagen,
zodat er niet onnodig heen en weer gereden moest worden. CityDepot ontving de
goederen aan de rand van de stad en bezorgde ze gebundeld, duurzaam en efficiënt aan
de diensten van de Stad Gent. Dat leidde tot minder verkeer, minder luchtvervuiling en
een hogere leefbaarheid in de binnenstad.

'Het is een optie die we vaak vergeten, maar ook ICT en hardware kunnen we
duurzaam benaderen. De toekomst is elektrisch, dus vanuit Digipolis leek het ons
dan ook vanzelfsprekend om de nieuwe printers via elektrische vrachtwagens te
laten leveren.'

— Johan Van der Bauwhede, Algemeen Directeur Digipolis Gent

Het is de eerste keer dat de Stad Gent elektrische vrachtwagens op zo'n grote schaal
inzet. In de toekomst zal deze methode zo veel mogelijk worden toegepast om de Stad
Gent helemaal duurzaam te maken en te werken aan een gezonde en aangename
woonomgeving.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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