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100 extra laadpalen op parkings bij Gentse
sportterreinen

Op de parkings van de Gentse sportterreinen komen vanaf 2022 in totaal 100

nieuwe elektrische laadpalen. De Stad Gent heeft daarvoor samen met FARYS een

Vlaamse subsidie van 200.000 euro binnengehaald, en legt zelf 800.000 euro bij.

Na de plaatsing zal Gent ongeveer 300 laadpalen tellen.

Op naar 300 exemplaren
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Momenteel staan er ongeveer 150 publiek toegankelijke laadpalen in de stad. 120 zijn voorzien

door de Stad Gent, 30 zijn semipublieke laadpalen. Dat aantal groeit geleidelijk. Tegen de lente

van 2021 zullen er ruim 200 publiek toegankelijke laadpalen beschikbaar zijn. Die laadpalen

komen vooral op strategische locaties en op locaties op vraag van de burger en de

autodeelorganisaties. Met de nieuwe subsidie komen daar in één keer 100 palen bij. Daarvoor

ontving Stad Gent een subsidie van 200.000 euro. De Stad legt zelf nog 800.000 euro bij. De

plaatsing van deze extra palen is gepland vanaf 2022.

'Het aantal elektrische laadpalen in Gent groeit gestaag. Met deze subsidie
komen er plots 100 extra palen bij, waaronder een aantal snelladers. We
hopen zo de transitie naar elektrische voertuigen een pak te versnellen.
Autodeelorganisaties zijn alvast zeer goed mee in dit verhaal.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

De nieuwe palen komen op de parkings van de Gentse sportaccommodaties, die beheerd

worden door FARYS. Op die manier worden laadpalen op het openbaar domein ontlast.

Bovendien kunnen zowel bezoekers van de sportterreinen als buurtbewoners de laadpalen

gebruiken.

Overal een laadpaal op 500 meter

De laadpalen die de Stad Gent plaatst, vormen een basisnet. Het doel is om elke Gentenaar een

publieke laadpaal te bieden op 500 meter wandelafstand. De Stad zoekt daarvoor naar de meest

geschikte locaties, met respect voor alle ruimtelijke voorwaarden zoals vrije doorgang,

beschermde stadszichten en monumenten.

Als je een elektrische wagen hebt, maar geen eigen oprit of garage, kan je ook persoonlijk bij

Fluvius een laadpaal aanvragen via het klantenloket. Als je recht hebt op een laadpaal, zoekt

Fluvius samen met de Stad Gent een geschikte locatie op maximaal 500 meter van je woning of

bedrijf.

Contact

Kaart met alle publiek toegankelijke laadpunten in Gent

https://www.eandis.be/nl/klant/duurzame-mobiliteit/laadpalen/een-laadpaal-aanvragen
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/met-de-auto-motor/elektrisch-rijden-laadpunten


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.

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

sofie.aelterman@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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
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