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Car Free Day: gratis naar haven met Max
Mobiel

Op donderdag 19 september 2019 is het Car Free Day. Daarom rijdt shuttledienst

Max Mobiel die dag gratis tussen station Gent-Dampoort en het Gentse

havengebied. 2019 lijkt een recordjaar te worden voor Max Mobiel, dat zich als

volwaardig en duurzaam alternatief wil tonen voor alle woon-werkverkeer naar

de haven.

Max Mobiel brengt dagelijks gemiddeld 700 mensen van Gent-Dampoort naar hun werk in de

haven. Op Car Free Day zetten zij hun aanbod extra in de schijnwerpers. Passagiers worden tot

aan de voordeur van hun bedrijf gebracht. Met de actie toont Max Mobiel zich als volwaardig en

duurzaam alternatief voor alle woon-werkverkeer naar de haven.
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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.

2019 lijkt een recordjaar te worden voor Max Mobiel met in de maand augustus voor het eerst

een gebruik van meer dan 1.000 zitjes op 1 dag tijd richting de haven. Als de trend zich blijft

doorzetten, eindigt Max Mobiel met meer dan 330.000 ingenomen zitjes eind 2019, wat een

stijging is met 10%.  

'Max Mobiel rijdt het hele jaar, voor alle havenbedrijven en hun werknemers.
Deze actie laat nieuwe gebruikers kennismaken met het aanbod. Hoe meer
mensen comfortabel, efficiënt en duurzaam op hun werk geraken hoe beter.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en voorzitter van Max Mobiel

Wie gratis wil meerijden naar de haven dient te reserveren via het Max Mobiel Callcenter op het

nummer 09 242 80 40 (geopend tussen 8.30 uur en 17 uur). De reservaties worden afgesloten

op woensdag 18 september om 17 uur. Een heen- en terugrit wordt gegarandeerd.

Contact

Marnix Vanhemel, Max Mobiel, gsm 0471 79 98 68, e-mail marnix.vanhemel@stad.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Lees meer over Max Mobiel

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent
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