
 20 november 2020, 16:05 (CET)

Gent ondersteunt autodeelorganisaties met
eenmalige subsidie

Met een eenmalige subsidie biedt de Stad Gent ondersteuning aan de

autodeelorganisaties. Ook fietsdeelaanbieder Donkey Republic krijgt een

subsidie. De ondersteuning komt er naar aanleiding van het grote verlies dat de

deelorganisaties moeten verwerken door de coronacrisis.

Alle erkende auto- en fietsdeelorganisaties die actief waren in Gent bij het begin van de

coronacrisis komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie. In totaal wordt er 150.000

euro verdeeld. De verdeling gebeurt op basis van het aantal niet-gereden kilometers en de inzet

van elektrische voertuigen. De Stad Gent vraagt van de autodeelorganisaties het engagement

om minstens tot eind 2022 de activiteiten verder te zetten, en van de deelfietsorganisatie om de

activiteiten minstens tot het einde van de proefperiode van 2 jaar verder te zetten.
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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.

De organisaties die een subsidie krijgen zijn fietsdeelaanbieder Donkey Republic en

autodeelorganisaties Cambio, Dégage, Battmobil, Partago en Cozycar.

'Tijdens de coronacrisis hebben mensen zich een pak minder verplaatst. Ook
de autodeel- en fietsdeelsector heeft daardoor in de klappen gedeeld. Het is
belangrijk dat er in Gent een sterk aanbod aan deelmobiliteit is én blijft.
Daarom geven we hen een duwtje in de rug.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het subsidiedossier werd goedgekeurd in het college, maar wordt nog bekrachtigd in de

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

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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