
Fietsstad Gent lanceert affichecampagne om
fietsen nog meer te promoten

Na een klinkende overwinning op het Vlaams Fietscongres in juni 2018 mag Gent

opnieuw de titel dragen van dé Fietsstad van Vlaanderen. Om haar fietsers te

bedanken en de titel kracht bij te zetten lanceert de stad in augustus 2018 een

eerste affichecampagne. Het is de voorbode van een reeks acties die de fietsende

Gentenaar nog tot september in de verf zullen zetten.

Met slogans als 'Ik fiets al van toen ik klein was', 'Ik fiets om tijd te winnen' en 'Ik fiets op mijn

gemak' wil de Stad Gent vooral uitdragen dat fietsen in Gent een evidentie is. Daarnaast is de

affichecampagne ook bedoeld als bedanking aan de Gentenaar zelf, die de voorbije jaren steeds

meer en steeds vaker is beginnen fietsen.



'Het zijn fietsende Gentenaars die van Gent een fietsstad maken. We zien dat
steeds meer mensen, ook mensen met jonge kinderen en ouderen, de fiets
durven nemen. Daaraan zie je dat onze aanpak werkt.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

En daar stopt het niet. Eind augustus en begin september volgen nog een hele reeks acties die

het fietsen in Gent verder zullen promoten. Zo komen er specifieke acties aan de scholen om er

de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast volgt tijdens de Week van de Mobiliteit opnieuw

een bewustmakingscampagne rond fietsen.
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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.

Informatie

Louis De Geest, communicatiecel Mobiliteitsbedrijf, gsm 0485 45 09 58, e-mail

louis.degeest@stad.gent

Bevoegd

Download de affiches in hoge resolutie

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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