
Stad Gent verhoogt frequentie wandelbus
vanaf oktober

Op iets meer dan één jaar tijd maakten meer dan 100.000 mensen gebruik van de

wandelbus. De Stad Gent verhoogt daarom vanaf oktober de frequentie van het

elektrische busje. Vooral na 18 uur zal dit verschil merkbaar zijn.

Dat de wandelbus een groot succes is, valt af te lezen uit de meest recente gebruikersaantallen.

Op iets meer dan één jaar tijd vervoerde het elektrische busje al meer dan 100.000 mensen.

Door dit grote succes beslist de Stad Gent om vanaf oktober 2018 het milieuvriendelijke

elektrische voertuigje nog frequenter te laten rijden in het Gentse autovrije gebied. Vooral na 18

uur zal dit verschil merkbaar zijn.

'We vinden het ontzettend belangrijk dat ook wie minder goed te been
is overal geraakt. De populariteit van de wandelbus toont ook de populariteit
van het autovrij gebied bij jong en oud.'
— 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,

Praktisch

Van maandag tot en met zaterdag (eveneens op koopzondagen) zal het busje vanaf 1 oktober om

het kwartier rijden tussen 11 uur 's ochtends en 18 uur in de namiddag. Van 18 uur tot 23 uur zal

het busje vanaf oktober om de 25 minuten passagiers vervoeren. Een verhoogde frequentie

betekent dat alle Gentenaars en specifiek mensen die minder goed te been zijn het voertuig nog

meer zullen kunnen gebruiken.

Nieuwe flyer

Deze wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe flyer die bij het Mobiliteitsbedrijf en de

Dienst Toerisme te verkrijgen is. Een gedetailleerd kaartje van de route die de wandelbus volgt,

vindt u terug op de achterzijde van die flyer.

Informatie

Liesbeth De Bruyn, pers & communicatie kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 210

592, e-mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Stefaan Claeyssens, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, tel. 09 266 28 05, gsm 0495 27 15 10, e-mail

stefaan.claeyssens@stad.gent

Bevoegd

Download de nieuwe flyer over de wandelbus

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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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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