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Nieuwe automaat De Fietsambassade helpt
fietsers uit de nood

Gentenaars die 's avonds merken dat hun fietslicht plots niet meer werkt of dat ze

hun fietslichtjes thuis vergeten zijn, krijgen een nieuwe hulplijn. Vanaf nu kunnen

ze terecht bij de automaat van De Fietsambassade Gent.

Fietslichten en poncho's
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De eerste automaat van De Fietsambassade staat in de fietsenparking aan de Korenmarkt, een

centrale en goed bereikbare fietslocatie. De fietslichten zijn kwaliteitsvol en in twee soorten

beschikbaar: aparte lichtjes op batterij en een set lichtjes die via USB oplaadbaar zijn. De

fietslichten uit de automaat worden ook verkocht in de fietspunten van De Fietsambassade

Gent. In de automaat zitten ook poncho's die de fietser uit de nood kunnen helpen bij een

onverwachte regenbui.

'Vanaf nu kan iedereen die dat wil veilige en betaalbare fietsverlichting kopen.
Ook 's avonds en ’s nachts, op momenten dat er geen winkels open zijn. Op
die manier willen we de veiligheid voor fietsers gevoelig verhogen.' 
— Filip Watteeuw, voorzitter Raad van Bestuur De Fietsambassade en mobiliteitsschepen

De automaat bevat ook nog een aantal andere fietsgerelateerde producten: fietsreparatiesetjes,

touchscreen handschoenen en drinkwaterflessen van Dopper. Betalen kan met de kaart

(Bancontact, Maestro, creditcard) of met munten. Als het experiment succesvol is, kunnen er

bijkomende automaten worden geplaatst.

De Fietsambassade Gent

De Fietsambassade Gent is opgericht door de Stad Gent en de Gentse Hoger

Onderwijsinstellingen: Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts, KU

Leuven, Odisee Hogeschool en Universiteit Gent.

Contact

Leen Baetens, communicatieverantwoordelijke De Fietsambassade, gsm 0477 76 83 34, e-

mail leen.baetens@stad.gent

Roel Vanderbeuren, kabinetschef schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-

mail roel.vanderbeuren@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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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.
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