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Miljoenste Volvotruck uit Gent is voor Stad
Gent

Op vrijdag 23 november 2018 rolt in de Gentse fabriek van Volvo Trucks de één

miljoenste vrachtwagen van de band. En dat voertuig is bestemd voor de Stad

Gent. Het overhandigen van de sleutels was een feestelijke gebeurtenis, waar ook

een aantal directieleden van Volvo uit Zweden bij aanwezig waren.
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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,

De Stad en het OCMW Gent zetten al een aantal jaren volop in op duurzaam vervoer, zowel voor

het woon-werkverkeer van de medewerkers, als voor de dienstverplaatsingen. Zo wordt bij de

verschillende vervangingen bewust de cascade elektrisch/hybride/CNG/klassieke motoren

gehanteerd, zowel bij vrachtwagens als bussen. Dit op voorwaarde dat het marktaanbod de

behoeften van onze werking kan afdekken. Deze vrachtwagen, die een ouder model vervangt, is

dan wel een diesel, hij voldoet toch aan de hoogste normen (Euro 6) om de uitstoot te beperken.

De Stad neemt hiervoor af op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid. De afwerking

van de vrachtwagen (opbouw met kast) gebeurt door de firma DBM in Erpe-Mere.

Volvotrucks trekt mee aan de kar van innovatie op het vlak van mobiliteit. Het gaat dan niet

enkel over het behalen van de strenge Euro 6 normen bij een klassieke diesel, maar ook over het

durven experimenteren en produceren met alternatieven zoals CNG/LNG of hybride/elektrisch.

Om zo niet alleen de CO2 naar beneden te krijgen, maar ook het fijn stof uit onze stad te weren.

'Deze vrachtwagen is niet alleen ín Gent gemaakt, maar ook vóór Gent
gemaakt. Lokale economie gelinkt aan een wereldspeler, dat is een mooi
verhaal waar we graag aan meeschrijven.' 
— Martine De Regge, schepen van Facility Management
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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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