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In vijf jaar tijd meer dan drie keer zoveel
autodelers in Gent

Gent heeft tijdens een digitaal event de Regional CSA Carsharing City Award

gewonnen voor zijn vooruitstrevend beleid rond autodelen. Autodelen zit in de

lift: Gent telt nu bijna 14.000 autodelers. Vijf jaar geleden waren dat er nog maar

4.000.

Tijdens een digitaal event in de nacht van donderdag op vrijdag heeft Gent de Regional CSA

Carsharing City Award gewonnen. De andere genomineerde steden in deze categorie waren

Bremen, Bergen, Lissabon en Ljubljana. De awards werden uitgereikt door Movmi en CSA

(Carsharing Association, een internationale ledenorganisatie die de voordelen van autodelen

mondiaal promoot). Gent won de award voor zijn innovatief beleid om autodelen te

ondersteunen en te promoten.
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Autodeelwagens kunnen in Gent gratis parkeren en hebben gereserveerde parkeerplaatsen waar

autodelers de wagens kunnen ophalen en terugbrengen. Ook aan elektrische laadpalen zijn

plaatsen gereserveerd voor autodeelwagens. Daarnaast geeft de Stad Gent subsidies voor de

aankoop van elektrische deelwagens en springt ze bij in het lidmaatschap met een subsidie van

35 euro per nieuwe autodeler.

'Autodelen biedt alternatieven zonder een auto te moeten bezitten. Het neemt
minder ruimte in, je hoeft je geen zorgen te maken over verzekeringen of
onderhoud en je gaat veel bewuster om met autogebruik. Ook voor mensen
met een beperkt inkomen biedt autodelen toegang tot een wagen zonder er
zelf één te moeten aankopen.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Doel: 25.000 autodelers

Gent heeft ondertussen bijna 14.000 autodelers. Een zeer sterke stijging sinds 2015, toen de

teller op 4.000 stond. Het doel voor 2025 is een totaal van 25.000 gebruikers. Die ambitie moet

haalbaar zijn met onder meer een nieuw autodeelplan en een boost voor elektrische

deelwagens.
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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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