
Nieuwe promotiecampagne voor Gent: Nog ne
keer naar Gent? Fluitje van ne cent!

Gent is even vlot bereikbaar als voor de invoering van het Circulatieplan. Wie in
Gent woont weet dat intussen wel, maar bij mensen die wat verder van Gent
wonen, in de omliggende gemeenten, is er soms wat drempelvrees. Het
Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent lanceert daarom een grote campagne om
iedereen te tonen dat naar Gent komen super gemakkelijk is. Nog ne keer naar
Gent? Fluitje van ne cent!
 

'We merken dat er vooral in de gebieden buiten Gent nog misverstanden bestaan
over de bereikbaarheid van onze stad. Deze campagne toont aan alle Oost-
Vlamingen hoe makkelijk het is om naar Gent te komen. Want Gent is écht de
moeite waard!'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Website met informatie op maat



De focus van de campagne ligt op inwoners die 10 tot 30 kilometer van het centrum van
Gent wonen. Speciaal voor hen is er een website gemaakt: www.fluitjevannecent.gent,
waarop ze kunnen aanduiden wat de bedoeling is van hun bezoek, waar zij naartoe
willen en vanuit welke richting zij komen. Op basis van die info krijgen zij scenario’s op
maat voor een vlot bezoek aan Gent. Er zijn 96 scenario’s geprogrammeerd.

De bezoeker selecteert: een dagje shoppen, een avondje uit, lekker lunchen of cultuur
bezoeken. Vervolgens tikt men in waar men ongeveer moet zijn: in Gent Centrum, in
Gent Zuid of Gent Noord. En waar men vandaan komt: regio Brugge-Aalter, regio
Antwerpen-Sint-Niklaas, regio Brussel-Aalst of regio Kortrijk-Deinze.
 
De website geeft dan de mogelijkheden om met de fiets , het openbaar vervoer of de
auto te komen. Kiest men voor de auto, dan krijgt men twee opties: een snelle en een
goedkope. De snelle optie is vaak wat duurder. Dan wordt men bijvoorbeeld met de auto
rechtstreeks naar een ondergrondse parking in het centrum geleid. Met de goedkoopste
optie is men soms iets langer onderweg. Dan krijgt men bijvoorbeeld de suggestie om te
parkeren op een park-and-ride en daar over te stappen op het openbaar vervoer of een
gratis shuttle.

Campagne in heel Oost-Vlaanderen

De Gentse acteur Daan Hugaert, bekend van zijn rol in de serie Thuis, is het gezicht van
de campagne. In verschillende filmpjes maakt hij iedereen duidelijk hoe gemakkelijk het
is om nog eens naar Gent te komen.

De volledige campagne loopt als volgt:
De filmpjes worden uitgezonden via de regionale televisie en op sociale media
Er komt een radiospot
De 'Fluitje van ne cent'-folder wordt in 500.000 brievenbussen in Oost-Vlaanderen (en ook
een paar gemeenten in West-Vlaanderen, o.a. Waregem) bedeeld
Er zullen billboards opduiken op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen
25 streeklijnbussen rijden met een fullback sticker rond met daarop de campagne
Er komen 100.000 broodzakken bij 200 bakkers in een straal van 30 km rond Gent
De website www.fluitjevannecent.gent wordt gelanceerd voor info op maat.

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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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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