
Eerste overdekte fietsenstalling op P+R
Galveston

Op de P+R Galveston opent een gloednieuwe, overdekte en afgesloten
fietsenstalling. Vaste gebruikers van de park-and-ride kunnen er hun eigen fiets op
een droge en veilige plaats achterlaten. De beveiligde fietsenparking biedt plaats
aan 26 fietsen en is voorzien van camerabewaking. Met de fietsvoorziening
stimuleert de Stad Gent het gebruik van de park-and-rides en zet ze mensen aan
om slim te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen.

Fietsenstalling met camerabewaking

Vaste gebruikers van de P+R Galveston kunnen sinds begin juli 2017 hun eigen fiets
achterlaten in een overdekte, afgesloten fietsenstalling. De fietsenstalling is net als de
park-and-ride 24 uur op 24 beschikbaar en biedt plaats aan 26 fietsen. In de
fietsenstalling zijn een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

De fietsenstalling is voorzien van camerabewaking, en is enkel toegankelijk voor
abonnees. De poort van de fietsenstalling opent met hetzelfde kaartje waarmee men ook
toegang krijgt tot de park-and-ride.



'De fiets vormt het ideale natransport op P+R Galveston, dankzij deze
fietsvoorzieningen.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

P+R Galveston

P+R Galveston bevindt zich vlakbij de Wiedauwkaai in het noorden van Gent, en
beschikt over 250 parkeerplaatsen voor auto’s. Een dagticket bedraagt twee euro en kan
ter plekke aangekocht worden. Een abonnement voor gebruik van de P+R Galveston
kost 100 euro per jaar. Voor zestig euro extra krijg je ook een heel jaar lang een plaatsje
in de afgesloten fietsenstalling.

Een jaarabonnement aanvragen kan aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf of online op
www.stad.gent/park-and-rides.

Vlot naar het centrum

Vanaf P+R Galveston staat u met de fiets in ongeveer 10 minuten in het centrum van
Gent. U fietst vlot via het Gaardenierspad, de Gaardeniersbrug en de fietsstraat
Molenaarsstraat naar de Korenmarkt. Hiervoor neemt u uw eigen fiets, of een van de
deelfietsen die in de loop van de zomer op de park-and-ride geplaatst worden. Met de
fietsenstalling en de plaatsing van deelfietsen legt de Stad Gent een sterke focus op de
fiets als natransport voor P+R Galveston.

Liever niet met de fiets? Op 350 meter van de park-and-ride vindt u een bushalte. Daar
neemt u bus 55, 57 of 58 naar het stadscentrum (Sint-Jacobs). Lijn 58 rijdt verder door
naar station Gent-Sint-Pieters.

Schakel slim

De Stad Gent investeert volop in fietsvoorzieningen op de park-and-rides. Ook op andere
park-and-rides aan de rand van de stad voorziet de Stad Gent in de loop van 2018
afgesloten fietsenstallingen. Op enkele park-and-rides plaatst de Stad Gent in de loop
van de zomer van 2017 bovendien deelfietsen. Daarmee wil de Stad Gent bewoners en
bezoekers aanzetten om bewust na te denken over de manier waarop ze zich
verplaatsen. Het gepaste vervoersmiddel op het juiste moment, dat is slim schakelen. Zo
blijft Gent een bereikbare, gezonde en aangename stad.

Informatie

http://www.stad.gent/park-and-rides


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 259.000 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.

Ann Plas, kabinetsattaché Mobiliteit, kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken Filip
Watteeuw, gsm 0479 99 77 10, ann.plas@stad.gent

Bevoegd

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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