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Achtergelaten fiets? Meld het voortaan via
Meldingsapp Gent

Met de Meldingsapp Gent kan je vanaf vandaag, donderdag 30 januari 2020,

achtergelaten fietsen melden. De app werd al gebruikt bij het aanpakken van

sluikstorten door Ivago. Nu zal de app ook de Fietsambassade ondersteunen in de

aanpak van achtergelaten fietsen.

Het groeiend fietsgebruik in Gent zorgt ook voor een substantiële groei in het aantal

achtergelaten fietsen. Sommige fietsen worden achtergelaten in een fietsenstalling waardoor er

minder vrije fietsparkeerplaatsen zijn. Andere worden op straat of in bermen achtergelaten en

trekken zwerfvuil en sluikstorten aan. De Fietsambassade haalde in 2019 al 4.298 achtergelaten

fietsen op, maar nu kan de Gentenaar een handje toesteken door achtergelaten fietsen te

melden.  
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'Via de app kan de Fietsambassade achtergelaten fietsen sneller verwijderen
en kunnen andere fietsers hun fiets makkelijker stallen. Hoe hoger het comfort
voor fietsers, hoe meer er wordt gefietst.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Verwerking

De meldingen van achtergelaten fietsen komen bij de Fietsambassade terecht. Als het om een

weesfiets gaat, zal de fiets gelabeld worden. Staat de fiets er na 3 weken nog altijd, dan wordt

die opgehaald. Daarna wordt de fiets nog 3 maanden bewaard in het fietsendepot. Fietswrakken

worden onmiddellijk meegenomen en verdwijnen uit het straatbeeld.

Naast het inzetten op het weghalen van achtergelaten fietsen willen de Stad Gent en de

Fietsambassade de komende jaren ook werk maken van preventie door in te zetten op

communicatie en het opstarten van proefprojecten, zoals inleverpunten voor niet gebruikte

fietsen.

App downloaden

De Meldingsapp Gent kan gratis gedownload worden in de Google Play Store (Android-

gebruikers) of iOS app store (iOS-gebruikers). Burgers kunnen achtergelaten fietsen ook nog

steeds melden op de website van de Fietsambassade Gent of op het nummer 09 266 77 00.

Contact

https://persruimte.stad.gent/images/343998


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.

Stijn Lewyllie, De Fietsambassade, gsm 0473 83 28 17, e-mail stijn.lewyllie@stad.gent

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

email sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

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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