
Gent wint laatste SDG-duel ‘Iedereen op de fiets’
tegen Oostende in de eindsprint

De laatste van de vijf SDG-uitdagingen is achter de rug. In de uitdaging 'Iedereen
op de fiets’ ging Gent het duel aan met Oostende om luchtvervuiling te
verminderen. De twee steden leerden zoveel mogelijk mensen fietsen vanaf de
paasvakantie tot het einde van de zomervakantie. Gent leerde procentueel meer
mensen fietsen dan Oostende, en mag zich daarom de grootste fietsstad noemen.
En zo zitten alle vijf SDG-uitdagingen erop.

De laatste SDG-uitdaging

Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) vatte het stadsbestuur het
plan op om vijf verschillende Belgische steden te engageren om die SDG's mee uit te
dragen. Dat is gelukt: Gent slaagde erin het duel aan te gaan met Sint-Niklaas (voor de
titel van de beste veggie-stad, wat eindigde in gelijkspel), Genk (met de actie ‘Iedereen
Feminist’, waarbij Genk de titel ‘Meest feministische stad’ won), Kortrijk (‘Eet massaal
sociaal’ waar Kortrijk won, maar alle sociale restaurants volzet waren in Gent) en Luik
(Gent werd een grote school tijdens een ‘Lesmarathon’, de actie in Luik volgt later).



In de SDG-uitdaging ‘Iedereen op de fiets’, daagde Gent Oostende uit, en richtte men
zich naar groot en klein. Alle inwoners werden uitgenodigd om iemand te leren fietsen,
om zo Gent of Oostende te helpen aan de titel van grootste fietsstad. Gent leerde
percentueel meer mensen fietsen dan Oostende, en mag zich daarom de grootste
fietsstad noemen.

Twee fietssteden: Gent – Oostende

Op zoek naar een waardige tegenstander voor de SDG-uitdaging 'Iedereen op de fiets'
liet het Gentse stadsbestuur haar oog vallen op Oostende. Als Europese Sportstad 2017
heeft Oostende, net als Gent, een uitgebreid fietsbeleid. Zo ondertekenden beide steden
het Charter voor een Sterk Fietsbeleid van Fietsberaad Vlaanderen, organiseren de
Sportdiensten van beide steden fietslessen en wordt fietsen aangemoedigd via het
uitlenen van fietsen. Door alle Oostendenaren en Gentenaars uit te nodigen iemand te
leren fietsen, zette de SDG-uitdaging 'Iedereen op de fiets' het belang van de derde SDG
'Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden' extra in de verf.

Goede concurrentie

De twee steden waren goede concurrentie van elkaar, waardoor het tot het einde een
boeiende rit bleef, met een spannende eindspurt. Gent wist uiteindelijk 160 Gentenaars
op de fiets te krijgen, Oostende klokte af op 33 Oostendenaren. Ook in procenten was
Gent de kustjongens -en meisjes te snel af.

'Dat Gent, als rasechte fietsstad, de uitdaging wint mag niet verbazen. Ook na
afloop van de uitdaging blijft de Stad Gent investeren om zo veel mogelijk
Gentenaars op de fiets te krijgen. De Stad Gent organiseert elk jaar fietscursussen
voor volwassenen met weinig tot geen fietservaring in zes wijken. Voor
schoolkinderen organiseren we fietslessen en stellen we fietsvloten ter
beschikking.'

— Resul Tapmaz, schepen van Sport

Afsluitend moment van de SDG-uitdagingen

De afronding van de SDG-uitdagingen vindt plaats op de VVSG-trefdag. Die vindt plaats
op 12 oktober en om 15.00 zal burgemeester Daniël Termont een dankwoord richten aan
de vijf steden die werden uitgedaagd. Meer informatie hierover volgt later nog.
 



Lees meer over SDGs en de uitdagingen

Een actie in het kader van

Informatie
Stad Gent

Tim Lamon, Sportdienst – Huis van de Sport, tel. 09 266 80 39, e-mail
tim.lamon@stad.gent
Heleen Van Eenoo, IVA Mobiliteitsbedrijf, gsm 0473 94 47 32, e-mail
heleen.vaneenoo@stad.gent
Anja Van den Durpel, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0478 78 95 10,
e-mail anja.vandendurpel@stad.gent
Els Uytterhoeven, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, gsm 0476 46 52 80, e-
mail els.uytterhoeven@stad.gent

 
Stad Oostende

Marc Van de Poel, Sportdienst, tel. 059 56 10 60, e-mail marc.vandepoel@oostende.be

Tom Roels, Sportdienst, tel. 059 56 10 60, e-mail: tom.roels@oostende.be

Vincent Danneel, Sportdienst, tel. 059 56 10 60, e-mail: vincent.danneel@oostende.be
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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 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.
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Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
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mail: burgemeester@stad.gent
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Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
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De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
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De heer Resul Tapmaz
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