
Leen gratis een buggy onder de Gentse stadshal

U loopt met uw jonge kinderen in de stad, maar plots zijn ze moe en u hebt geen
buggy bij. Een herkenbare situatie voor heel wat ouders met jonge kinderen.
Voortaan biedt het buggypunt in Gent een makkelijke en gratis oplossing.

Buggypunt Gent

Vanaf 22 maart 2017 kan men bij het buggypunt onder de stadshal gratis een buggy
lenen voor een bezoek aan de stad. Zo wordt het gemakkelijk om met kleine kinderen
met de fiets of het openbaar vervoer naar de stad te komen.



Het buggypunt komt er nadat een mama haar idee postte op de website van Jong en
Wijs Gent. Ze kaartte aan dat ze vaak op het punt stond om met haar kinderen achterop
de fiets naar het centrum van Gent te gaan, maar het dan toch niet deed. Omdat ze dan
ofwel de hele tijd met de fiets aan de hand, of met de kindjes op de arm moest lopen. De
Stad Gent en Max Mobiel beslisten om de suggestie ter harte te nemen en te starten met
een proefproject om buggy’s uit te lenen.

'Dit past niet alleen perfect in ons doel om van Gent een kindvriendelijke stad te
maken. Het is ook mooi dat het idee van Gentenaars zelf komt. De
kindersecretaris zette er haar schouders onder om het in goede samenwerking
echt waar te maken.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

'De buggy's kan je lenen in het Fietspunt onder de stadshal. Handig, want zo kan
je direct je fiets kwijt en met de buggy vertrekken.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Proefproject

Er wordt gestart met vijf buggy’s. De buggy’s zijn compact, wendbaar en speciaal
gemaakt om te winkelen in een stad of bezienswaardigheden te bezoeken. Ze zijn
voorzien van een grote draagmand en kinderen zitten op ooghoogte van de
volwassenen. De buggy’s zijn bovendien gratis. Om het project toegankelijk en
laagdrempelig te houden, wordt er geen geldelijke waarborg gevraagd, maar wordt aan
de uitlener gevraagd om identiteitspapieren achter te laten.

http://persruimte.stad.gent/images/239775


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 257.500 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.

Praktisch

Het buggypunt is geopend van maandag tot vrijdag, van 8 tot 18 uur, en in het
weekend van 10 tot 18 uur
Je kan je buggy op voorhand reserveren via de website van Max Mobiel. U kan
uiteraard ook spontaan langsgaan en navragen of er nog buggy's beschikbaar zijn
Een buggy lenen is gratis, je hoeft enkel een identiteitsbewijs achter te laten

Informatie
Tina Van Acker, kindersecretaris, gsm 0471 33 19 51, e-mail
kindersecretaris@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent
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