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Gentenaars krijgen in jaar tijd 3.354 extra
fietsparkeerplaatsen

In 2019 werden in Gent 3.354 extra fietsparkeerplaatsen geplaatst. Dat is bijna

een verdubbeling in vergelijking met hoeveel er in 2018 bijkwamen. Er werden in

2019 ook meer weesfietsen opgehaald (4.298 exemplaren) en meer tijdelijke

fietsenstallingen geplaatst (52.456) dan het jaar daarvoor.

Fietsenstalling op 100 meter van elke woning

In 2019 plaatste De Fietsambassade 3.354 nieuwe fietsparkeerplaatsen in Gent. Dat is bijna een

verdubbeling van het aantal gecreëerde plaatsen in 2018. Om fietsen te promoten als

vervoersmiddel en tegemoet te komen aan het steeds groeiende aantal fietsers, zet de Stad Gent

zich in om op 100 meter van elke woning fietsenstallingen te voorzien. Er zijn voornamelijk

nieuwe fietsparkeerplaatsen gerealiseerd in het Sint-Elisabethbegijnhof, de studentenbuurt,

Muide-Meulestede en het historisch centrum.
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In 2019 plaatste De Fietsambassade ook 52.456 tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Dat is een

stijging van 50% ten opzichte van het jaar voordien.

'Door meer stallingen te plaatsen, bieden we fietsers meer comfort en een
veilige stalling. Dat is nodig als we fietsen willen promoten.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Meer weesfietsen

Om ervoor te zorgen dat de Gentse fietsenstallingen optimaal benut kunnen worden, heeft De

Fietsambassade in 2019 in totaal 4.298 weesfietsen opgehaald. Platte banden, stof op het zadel

of verroeste kettingen zijn tekenen dat een fiets al een tijdje niet meer wordt gebruikt. De

Fietsambassade labelt deze fietsen en verwittigt zo de eigenaars dat hun fiets kan worden

weggenomen. Heeft de fiets na 3 weken nog altijd het label? Dan wordt hij naar het fietsendepot

van De Fietsambassade gebracht in de Maaltebruggestraat 191. De eigenaar kan de fiets daar

gratis ophalen.

Innovatieve testprojecten

De Stad Gent wil dat het steeds stijgend aantal fietsers zijn fiets veilig en comfortabel kan

parkeren. De Fietsambassade zet zich ook de komende jaren in om voldoende en kwaliteitsvolle

fietsparkeerplaatsen te voorzien. Dat gebeurt samen met het Mobiliteitsbedrijf en andere

stadsdiensten. Er worden ook een aantal innovatieve testprojecten uitgewerkt rond

fietsparkeren om de ambities van de Stad Gent als fietsstad mee te helpen realiseren.

De Fietsambassade Gent is opgericht door de Stad Gent en de Gentse

hogeronderwijsinstellingen: Artevelde Hogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts,

KU Leuven, Odisee Hogeschool en Universiteit Gent.

Contact

Leen Baetens, De Fietsambassade, gsm 0477 76 83 34, e-mail leen.baetens@stad.gent

Sofie Aelterman, woordvoerder schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Voor alle praktische informatie over fietsparkeren en het aanvragen van

fietsenstallingen
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https://fietsambassade.gent.be/nl/fiets-parkeren


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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