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Nieuw platform leidt bewoners naar te huren
parkeerplaatsen in de buurt

Om bewoners een alternatief te bieden voor parkeerplaatsen op straat lanceert de

Stad Gent een parkeerplatform. Het platform biedt een overzicht van alle

beschikbare publieke en private parkeerplaatsen, weg van de straat, en brengt de

bewoner en de eigenaar/verhuurder van de parkeerplaats met elkaar in contact.

Heel wat publieke en private bedrijven beschikken over parkeerplaatsen zoals garageboxen en

parkings. Ze worden gebruikt door werknemers en klanten, maar staan ook dikwijls leeg. Het

parkeerplatform biedt een oplossing. Op www.stad.gent/parkeerplatform worden alle openbare

en private parkeerplaatsen in Gent verzameld die door bewoners kunnen gehuurd worden.

Interactieve kaart
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http://www.stad.gent/parkeerplatform


Op de interactieve webkaart kan een bewoner doelgericht en makkelijk beschikbare

parkeerplaatsen in de buurt opzoeken. Vervolgens kan de bewoner er de contactgegevens van

de eigenaar vinden om de plaats te huren. De huurder wordt dan doorverwezen naar een e-

mail, telefoonnummer of een externe boekingswebsite. De prijs van een standplaats begint bij

25 euro voor een nachtabonnement en 85 euro voor een 24/24 abonnement. De stad komt niet

tussen bij het verhuurproces en het platform biedt enkel parkeerplaatsen aan die te huren zijn

op lange termijn door inwoners van Gent.

'Door voertuigen niet op straat te parkeren maken we ruimte vrij voor groen,
voetgangers en fietsers. Daarnaast vermindert het zoekverkeer omdat
bewoners doelgericht naar hun standplaats rijden.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

120 locaties, 2.285 parkeerplaatsen

Om alles in goede banen te leiden is er een parkeermakelaar aangesteld. Die gaat actief op zoek

naar bedrijven die mogelijk parkeerplaatsen kunnen aanbieden. Momenteel kunnen bewoners

al kiezen uit 120 locaties, goed voor 2.285 parkeerplaatsen. Om het verhuurproces te

vergemakkelijken voorziet de makelaar de bedrijven van een gratis parking-verhuur-gids, een

gratis 'te huur' bord en een gratis modelcontract. Dat is ook te vinden op

www.stad.gent/parkeerplatform.

Ook voor buurtfietsenstalling

De Stad Gent zet ook verder in op buurtfietsenstallingen, want ook de nood aan bijkomende

fietsparkeerplaatsen stijgt. Een buurtfietsenstalling is een inpandige of overdekte ruimte die

afgesloten kan worden. Wie interesse heeft om een ruimte om te vormen tot een

buurtfietsenstalling, kan bij de Stad Gent terecht voor ondersteuning. Contacteer

mobiliteit@stad.gent met de juiste afmetingen van de ruimte en enkele foto’s voor meer

informatie.

Contact

Mats Van Eccelpoel, parkeermakelaar Mobiliteitsbedrijf, tel. 09 266 28 00, e-mail

mobiliteit.parkeermakelaar@stad.gent

Sofie Aelterman, kabinet Schepen Filip Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent
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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 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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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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