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Stad Gent kiest voor duurzame internationale
dienstverplaatsingen

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom zal het stadspersoneel

duurzamer internationaal reizen. Voor verplaatsingen die maximaal een werkdag

in beslag nemen, kiest de Stad Gent resoluut voor de trein.

Vanaf februari 2020 kiest de Stad Gent het transport voor internationale dienstverplaatsingen

op basis van de reistijd per trein. De vuistregel daarbij is dat stadsmedewerkers kiezen voor de

trein wanneer de bestemming in maximaal één werkdag per spoor bereikbaar is. Voor

bestemmingen die meer reistijd vergen, kan de medewerker zelf kiezen tussen de (nacht)trein

of het vliegtuig.
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'Gent wil een klimaatneutrale stad zijn. Daarom is het belangrijk om ons
duurzaam te verplaatsen, ook voor dienstreizen. De impact van de luchtvaart
op ons milieu is gekend. Vanaf nu geldt dus: als we reizen, reizen we zo
duurzaam mogelijk.' 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

De wijziging komt er na een analyse van internationale, meerdaagse dienstreizen in de periode

2013-2018. Het gaat in totaal over zo'n 740 verplaatsingen naar een tweehonderdtal

bestemmingen. Meer dan de helft daarvan gaat richting een buurland. Amsterdam, Londen,

Barcelona, Utrecht, Berlijn en Parijs zijn de meest bereisde bestemmingen. Vandaag wordt voor

zo'n 35% van de meerdaagse buitenlandse dienstreizen de trein genomen.

Gent bouwt met dit kader voor internationale dienstreizen verder op de criteria zoals

gehanteerd door de Vlaamse overheid of UGent, en zet een volgende stap richting

duurzaamheid. Dergelijke afwegingen zijn nooit af, na het eerste jaar zal dit vernieuwde kader

geëvalueerd worden.

Contact

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

joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

mailto:joris.wauters@stad.gent
mailto:bram.vanbraeckevelt@stad.gent
mailto:burgemeester.declercq@stad.gent
mailto:schepen.heyse@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

