
Shuttle P+R Weba/Decathlon viert 100.000ste
passagier

Op 4 juli 2018 vervoerde de shuttle tussen P+R Weba/Decathlon en het centrum

van Gent zijn 100.000ste gebruiker. Op nauwelijks 14 maanden tijd heeft dit busje

zijn reputatie als snelle, gratis verbinding tussen de park-and-ride en het centrum

meer dan verdiend.

Op 3 april 2017 reed de shuttle tussen park-and-ride Weba/Decathlon en het Gentse

stadscentrum voor het eerst uit. Het creëren van extra park-and-rideplaatsen was een

randvoorwaarde voor de invoering van het Circulatieplan en bovendien wilde de Stad Gent een

snelle, gratis verbinding naar het centrum. Veertien maanden later is duidelijk dat zowel

pendelaars, shoppers als toeristen de shuttle gebruiken. Op woensdag 4 juli 2018 mocht de

shuttle zelfs zijn 100.000ste gebruiker verwelkomen. Die werd door de Stad Gent in de

bloemetjes gezet.



OVER STAD GENT

'100.000 mensen hebben er bewust voor gekozen om de auto buiten het
centrum te laten staan om met de shuttle naar de binnenstad te komen. Dat de
shuttle al zo vaak gebruikt werd toont aan dat bezoekers de weg naar de P+R
vinden, en ons aanbod inspeelt op een concrete behoefte.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

Samenwerking met Weba en Decathlon

De parking van Weba en Decathlon op de Vliegtuiglaan bevindt zich op een gunstige locatie,

zowel voor autobestuurders die van noordoostelijke richting komen als voor pendelaars die de

E17 of de E34 verlaten via de R4. Concreet gaat het om 200 gratis park-and-rideplaatsen. Weba

en Decathlon staan in voor het onderhoud van de park-and-ride, het Mobiliteitsbedrijf staat in

voor de organisatie van de park-and-ride en voor de shuttle.

Praktisch

De shuttle rijdt via een vaste route langs Dampoort naar Sint-Jacobs. Het busje rijdt ongeveer

om de tien minuten in de spits, afhankelijk van de verkeersdrukte. Dat helpt om de druk op de

stadsring (R40) te verminderen en het houdt tal van auto’s uit de binnenstad weg. Tijdens de

week rijdt de shuttle van 7 tot 19 uur, op vrijdag en zaterdag is dat tot 23 uur. Tijdens de Gentse

Feesten rijdt de shuttle elke dag van 7 uur ’s morgens tot 4 uur ’s nachts.

Informatie

Stefaan Claeyssens, Mobiliteitsbedrijf, tel. 09 266 28 00, gsm 0495 27 15 10, e-mail

stefaan.claeyssens@stad.gent

Bevoegd

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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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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