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Gent rondt kaap van 20.000
fietsparkeerplaatsen

Het schepencollege heeft vandaag, op donderdag 14 november 2019, de plaatsing

goedgekeurd van 541 nieuwe fietsenstallingen. Deze keer zijn het de bewoners van

de wijk Muide-Meulestede die een veilige en comfortabele optie krijgen om hun

fiets te stallen. Hiermee breekt de stad niet één, maar twee records.

Twee nieuwe records

In 2019 zijn er 2.500 fietsparkeerplaatsen bijgekomen. Nooit eerder creëerde de Stad zoveel

nieuwe parkeerplaatsen in één jaar. Daarnaast gaat de stad ook over de kaap van 20.000

fietsparkeerplaatsen op straat. Daar zijn alle fietsparkeerplaatsen in en rond de stations nog

niet bijgeteld.

Uitbreiding is nodig
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OVER STAD GENT

Gent wil het fietsen stimuleren en dat lukt. Steeds meer mensen gebruiken de fiets in de stad,

zowel om te werken als om te winkelen en te ontspannen. Sinds april 2017 is het aantal fietsers

dat de grote fietsassen gebruikt met 20% gestegen. Al die fietsen moeten een plaats krijgen.

Daarom investeert de Stad voortdurend in het aantal fietsenrekken op straat, maar ook in de

zoektocht naar nieuwe locaties voor fietsenparkings.

Fietsparkeerplaats op 100 meter

'Fietsenstallingen bieden fietsers meer comfort en een mogelijkheid om de
fiets veilig te stallen. Op die manier willen we nog meer mensen op de fiets
krijgen. En door netjes te stallen zorgen we voor een toegankelijker openbaar
domein.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

In de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel moet op 100 meter wandelafstand van elke

voordeur een fietsenstalling te vinden zijn. Dat is het streefdoel van het mobiliteitsbeleid van de

Stad Gent. Sinds 2015 wordt daarom wijk per wijk de behoefte in kaart gebracht en aangevuld

met suggesties van bewoners. Bij het plaatsen van de extra stallingen probeert het stadsbestuur

de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De Stad zoekt naar een evenwicht dat

goed is voor alle bewoners. 
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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.
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