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Eerste helft Coupure Links officieel fietsstraat

Met de plaatsing van de officiële verkeersborden wordt Coupure Links tussen de

Hospitaalstraat en de onderdoorgang aan de Rozemarijnbrug morgen officieel

een fietsstraat. Fietsers gebruiken er dan de hele breedte van hun rijhelft en

wagens mogen er geen fietsers inhalen. Het pad langs het water wordt voetpad,

daar mag alleen nog door kinderen gefietst worden.

Met nieuw bruinrood asfalt en fietsstraatpictogrammen op de baan zag dit gedeelte van

Coupure Links er al enkele weken uit als een fietsstraat. Veel fietsers reden ook al op de baan.

Vanaf morgen is de situatie volledig duidelijk: dit is dan officieel een fietsstraat. Het oude

fietspad is dan een voetpad. Kinderen tot 9 jaar mogen zoals overal wel nog op het voetpad

fietsen.

Om de verkeerssituatie nog duidelijker te maken, plaatst de Stad tijdelijk grote oranje borden

met verduidelijking aan het begin en einde van de fietsstraat en aan alle zijstraten. Ook de 2

meter hoge borden van de fietsstraatcampagne, met de boodschap dat wagens achter de fietsers

moeten blijven, worden eerstdaags in de straat geplaatst.
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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.

'Op Coupure Links fietsen elke dag duizenden mensen. Naar het werk, naar
huis, met de kinderen naar de opvang, snel naar het station, om te
ontspannen of om op tijd in de les te zijn. En elk jaar zijn het er meer. Gent is
daar fier op. Met de fietsstraat willen we al deze fietsers de ruimte geven om
zich vlot, veilig en comfortabel te verplaatsen, terwijl voetgangers kunnen
genieten van een wandelpad langs het water.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Om te verzekeren dat de regels in de fietsstraat worden nageleefd, zal de Gentse politie

regelmatig controles doen en inhalende wagens beboeten.

In het voorjaar van 2019 zal de tweede helft van Coupure Links, tussen de Rozemarijnbrug en

Nieuwewandeling, dezelfde ingreep ondergaan. Er zal dan ook een nieuwe fietstelpaal worden

geïnstalleerd. In 2019 wordt de Coupure Links dus fietsstraat over de volledige lengte van de

straat.

Contact
Liesbeth De Bruyn, pers en communicatie voor schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 210 592,

e-mail liesbeth.debruyn@stad.gent
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Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97,
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