
Fietsstraatcampagne gaat van start

In 2018 komen er in Gent heel wat fietsstraten bij. Deze maand zijn dat de

Muinkkaai en Isabellakaai, die op 12 mei feestelijk worden geopend. Daaraan

gekoppeld plant de Stad Gent een campagne om de verkeersregels in fietsstraten

nog beter bekend te maken bij de Gentenaar. De politie ondersteunt met acties.

2018 is het Gentse jaar van de fietsstraten. Naast de acht fietsstraten die de stad al kende,

komen er dit jaar nog eens zeven nieuwe bij. Dat maakt het natuurlijk des te belangrijker dat de

verkeersregels in die straten goed gekend zijn bij de Gentenaars. De Stad en politie werkten

daarom een hele reeks acties uit, die deze maand van start zullen gaan en het hele jaar door

herhaald zullen worden in Gentse fietsstraten.



'We zetten volop in op de realisatie van nieuwe fietsstraten. Tegen eind 2018
zal Gent er 15 tellen. Met deze campagne willen we de geldende regels in een
fietsstraat extra in de verf zetten. Zo is niet iedereen op de hoogte van het feit
dat automobilisten er geen fietsers mogen inhalen.  Ter ondersteuning zal ook
de politie vanaf vandaag extra controleacties voeren in de fietsstraten.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

Metershoge borden in de fietsstraten

In de Muinkkaai en Isabellakaai komen deze maand metershoge borden te staan die duidelijk

zullen maken dat wagens achter de fietsers moeten blijven in een fietsstraat. Die borden blijven

drie weken staan en zullen vervolgens doorheen het jaar ingezet worden in zowel nieuwe als

reeds bestaande fietsstraten. Het beeld op die borden wordt ook als affiche verdeeld aan alle

bewoners van Gentse fietsstraten en gedrukt op sensibiliserende flyers die door de politie

gebruikt zullen worden bij controleacties.

Campagnefilm in alle Gentse cinema's

Samen met de Gentse artiest Mich Walschaerts werd ook een filmpje uitgewerkt dat in mei te

zien zal zijn in alle Gentse cinema's, op AVS en op sociale media. De kernboodschap is duidelijk:

fietsers hebben voorrang in een fietsstraat en mogen niet ingehaald worden door de wagen.

Op zaterdagochtend 12 mei 2018 worden alle Gentenaars uitgenodigd in de Isabellakaai op de

feestelijke opening van de Isabellakaai en Muinkkaai als nieuwe fietsstraten. Met gratis koffie

en fietsanimatie door Circusplaneet is de sfeer alvast verzekerd.



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

Informatie

Roel Vanderbeuren, Kabinetschef schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail

roel.vanderbeuren@stad.gent
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