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Week van de Mobiliteit in het teken van
duurzaam woon-werkverkeer

De Week van de Mobiliteit (16 - 22 september 2019) focust dit jaar op duurzaam
woon-werkverkeer. Nieuw deze editie is een inspiratiecongres in de Bijloke, waar
werkgevers en mobiliteitsspecialisten ervaringen uitwisselen. Op zondag 22
september 2019 is iedereen welkom op 'Gent Autovrij', dit jaar voor het eerst aan
Dok-Noord en Dok-Zuid.

Inspiratiecongres woon-werkverkeer
Op donderdag 19 september ligt de focus van de Week van de Mobiliteit op woon-werkverkeer.
's Morgens worden tientallen werknemers in de bloemetjes gezet. Fietsers die het Veer van
Langerbrugge nemen om in het havengebied aan de slag te gaan, worden getrakteerd op een
ontbijt.

's Avonds vindt voor het eerst een inspiratiecongres plaats in de Bijloke. Werkgevers en
mobiliteitsspecialisten komen er samen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen
over woon-werkverkeer. Sprekers zijn:
Kris Peeters: mobiliteitsexpert, ook wel gekend als 'de andere Kris Peeters', auteur van
verschillende boeken over mobiliteit.
Daan Schalck: CEO van North Sea Port en Voorzitter van de Mobiliteitsraad Vlaanderen
(MORA).
Aansluitend volgt een debat met bovenstaande sprekers en daar sluit Stefan Derluyn bij
aan. Hij is de directeur voor de regio Gent van VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemers).
Voorafgaand en aansluitend op het congres in de Bijloke is er een inspiratiemarkt. De
deelnemers aan het congres (ondernemers, werknemers die woon-werkverkeer organiseren, …)
kunnen er kennismaken met een vijftiental organisaties en bedrijven die actief zijn in de
mobiliteitssector en actief bezig zijn met woon-werkverkeer.

Lees meer over het inspiratiecongres

Strapdag
Elk jaar roept de Stad Gent de scholen op om de straat voor de schoolpoort verkeersvrij te
maken. Meer dan 30 scholen hebben een aanvraag ingediend. Zo ontstaat er op vrijdag 20
september meer ruimte om veilig te voet of met de fiets naar school te gaan én er ontstaat plaats
voor extra activiteiten.

Gent Autovrij aan Dok-Noord en Dok-Zuid
Op zondag 22 september vindt 'Gent Autovrij' plaats. Van 10 tot 18 uur wordt er geen
gemotoriseerd verkeer toegelaten in de binnenstad. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer
krijgen zo extra ruimte. Nieuw dit jaar is dat ook de R40 tussen Dampoort en Muidelaan
autovrij is.

'Onze publieke ruimte biedt veel meer mogelijkheden dan autoverkeer.
Daarover gaat de Week van de Mobiliteit. Over je amuseren op straat, over
wandelen en fietsen, over de stadsring als groene boulevard.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Alle activiteiten tijdens Gent Autovrij vinden plaats op de stadsring (R40) aan Dok-Noord en
Dok-Zuid. De Stad Gent organiseert tientallen activiteiten voor jong en oud. De Zoefmasters
leiden alles in goede banen: een Fietsbeurs met de laatste trends in de fietswereld, een
Mobimarkt over mobiliteit in Gent, autodelen of de lage-emissiezone, een
Tweedehandsfietsenverkoop, een spectaculaire death ride, een vuurloop, ...

Bekijk het volledige programma van Gent Autovrij

De Zoefmasters
De Zoefmasters zijn de campagnefiguren van deze Gentse Week van de Mobiliteit. Deze
'meesters in verplaatsing' roepen iedereen op om die week extra veel aandacht te hebben voor
(duurzame) mobiliteit. Zij zijn aanwezig tijdens alle activiteiten.

Contact
Isabelle De Colvenaer, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, gsm 0472 75 22 88, e-mail
isabelle.decolvenaer@stad.gent
Liesbeth De Bruyn, Kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, email 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

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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