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Nieuwe buurtfietsenstalling voor 34 fietsen in de
Ham

In de Ham opent deze week een nieuwe buurtfietsenstalling. Buurtbewoners

kunnen er een overdekte en afgesloten fietsparkeerplaats huren. Er is plaats voor

28 gewone fietsen en 6 grotere. De fietsenstalling is de derde in haar soort in

Gent.

Ook stopcontacten om op te laden

⏲
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De nieuwe buurtfietsenstalling bevindt zich aan de buurttuin Ham. Twee ongebruikte

garageboxen werden omgebouwd tot een afgesloten fietsenstalling. De gebruikers krijgen

toegang tot de fietsenstalling met een persoonlijke badge. Er is plaats voor 28 gewone fietsen en

6 buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen. Er zijn ook acht stopcontacten om elektrische fietsen

op te laden.

We willen meer van dit soort stallingen doorheen de binnenstad. Kwalitatieve
fietsenstallingen geven een boost aan het fietsgebruik. In Gent kiezen steeds
meer gezinnen voor de fiets als dagelijks vervoermiddel. In een
buurtfietsenstalling staan hun fietsen altijd veilig en droog.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De nieuwe buurtfietsenstalling in de Ham is de derde in Gent. Eerder kwamen er al aan de

Karperstraat in Macharius-Heirnis en aan buurtpark Luizengevecht in de Brugse Poort.

Buurtbewoners huren er een fietsstandplaats voor 65 euro per jaar.

Nog meer op komst

De Stad Gent plant de komende twee jaar nog buurtfietsenstallingen op een tiental plaatsen in

de stad. Gentenaars kunnen suggesties voor goede locaties voor een buurtfietsenstalling per

mail doorgeven aan mobiliteit@stad.gent. Zowel bestaande gebouwen als open terrein komen

in aanmerking.

Buurtbewoners kunnen zich kandidaat stellen voor een plek in de buurtfietsenstalling

via fietsendepot.defietsambassade@stad.gent of op het nummer 09 266 77 00 met vermelding

van het aantal gewenste plaatsen en naam, domicilieadres en telefoonnummer. Is er geen plaats

meer, dan komt de aanvrager op de wachtlijst.

Contact

Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0470 210 592, e-mail

liesbeth.debruyn@stad.gent

Jonas Verhaeghe, Mobiliteitsbedrijf Gent, gsm 0498 13 14 54, e-mail

jonas.verhaeghe@stad.gent

Karen Scheire, De Fietsambassade Gent, gsm 0492 72 01 12, e-mail karen.scheire@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
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