
Gent op kop voor publieksprijs 'Fietsstad 2018'

Begin dit jaar nomineerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde Gent voor de titel
van Fietsstad 2018. Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot en met 21 mei
2018. Op dit moment ligt Gent op kop.

Dat Gent opnieuw de nominatie binnenhaalde voor 'Fietsstad 2018' kwam niet
onverwacht. Gent investeerde de voorbije zes jaar zeer intensief in fietsinfrastructuur en
autoluwe fietsroutes. Toch was het een bijzondere prestatie, zeker na het winnen van
dezelfde titel tijdens de vorige editie (2015). Gent werd ook als enige genomineerd voor
alle deelcategorieën.

'Ik denk dat veel Gentenaars de fietsverbeteringen in de stad waarderen.
Stemmen voor de publieksprijs geeft een krachtig signaal dat we moeten blijven
investeren in veilige en aangename fietspaden en andere fietsinfrastructuur in
Gent.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken



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.

Voor de publieksprijs staat Gent momenteel op kop, met een voorsprong van 200
stemmen op Kortrijk. Het wordt nog een spannende race, want op 30 dagen kan er veel
gebeuren.

Informatie
Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder, Kabinet schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-
mail hannelore.bonami@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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