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Fietsparcours De Fietsambassade Gent leert
kinderen fietsen

De Fietsambassade Gent lanceert een fietsparcours voor kinderen van 6 tot 12 jaar
dat door Gentse scholen kan worden ontleend. Dankzij het fietsparcours kunnen
kinderen zich eerst voorbereiden en levensechte situaties oefenen voor ze zich in
het verkeer wagen.

Veilig leren fietsen in de stad
Het fietsparcours bevat een koffer met verkeerslichten, verkeersborden, kegels, bruggen,
tramsporen, ... Bij de koffer hoort ook een lijst met mogelijke oefeningen en opstellingen.

Het is een ideale manier voor kinderen om te oefenen in behendigheid en om de verkeersregels
te leren. De stad is voor kinderen en hun ouders geen evidente omgeving om ervaring op de fiets
op te doen. Dankzij het fietsparcours kunnen kinderen zich eerst voorbereiden en levensechte
situaties oefenen voor ze zich in het verkeer wagen.

'Fietsen in de stad vergt enige behendigheid. Verkeer, tramsporen en andere
obstakels kunnen soms afschrikken om op de fiets te kruipen. Door kinderen
hiermee van jongs af aan te laten kennismaken, wordt de fiets voor hen snel
hét evidentste vervoersmiddel in de stad.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Gentse scholen
Het parcours wordt uitgeleend aan Gentse scholen. Deze week wordt het getest in Basischool
Sancta Maria in Gentbrugge. Vanaf dinsdag 26 februari 2019 kunnen scholen het parcours
reserveren en vanaf maandag 11 maart 2019 kunnen scholen het parcours effectief ontlenen.

Lees meer over het fietsparcours

'Elke leerling moet op het einde van het basisonderwijs beschikken over
voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie. Ze
moeten de verkeersregels kennen en zich zelfstandig en veilig kunnen
verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. Dit parcours helpt scholen
hierbij.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Samenwerking met de Gentse politie
Ook de lokale Politie Gent heeft een scholenparcours dat kan worden uitgeleend. De
Fietsambassade Gent en Politie Gent zullen aanvragen naar elkaar doorverwijzen wanneer hun
eigen parcours uitgeleend is.
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, email leen.baetens@stad.gent
Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, email 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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

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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