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De Fietsambassade Gent lanceert nieuw
aanbod huurfietsen

Om fietsen in Gent toegankelijker te maken voor kinderen en families, lanceert de

Fietsambassade Gent een groot aanbod nieuwe fietsen. De nieuwe fietsen werden

op woensdag 19 juni 2019 voorgesteld tijdens een tocht door de stad en zijn vanaf

nu beschikbaar.

Het nieuwe aanbod bestaat uit cargofietsen, bakfietsen, longtailfietsen, tandems, loopfietsen en

kinderfietsen. Voor de aankoop van de fietsen klopte De Fietsambassade aan bij lokale

fietshandelaren. Alle te huren modellen zijn dus beschikbaar bij plaatselijke speciaalzaken. Zo

krijgen Gentenaren de kans om een dag of weekend te proeven van diverse modellen vooraleer

over te gaan tot aankoop.
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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.

'Het aanbod huurfietsen beperkt zich niet langer tot klassieke stadsfietsen. Met
De Fietsambassade willen we kleuters, kinderen en jongeren samen met hun
ouders op de fiets. Vanaf vandaag vindt ook deze groep in Gent een geschikte
huurfiets.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Fiets huren

Naast het aanbod speciale modellen blijft De Fietsambassade natuurlijk ook (grote aantallen)

klassieke stadsfietsen en e-bikes verhuren. Wie een fiets wil huren kan die reserveren op de

website van De Fietsambassade en vervolgens ophalen in een van de fietspunten.

Contact

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

mail leen.baetens@stad.gent

Liesbeth De Bruyn, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-

mail liesbeth.debruyn@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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