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Stem met je banden: 'Spits' brengt duurzaam
woon-werkverkeer onder de aandacht

Deze week vindt op één van de parkings van het UZ Gent de 'Parking Poll' plaats.

Elke dag krijgen werknemers bij het binnenrijden van de parking een vraag

voorgeschoteld over hun woon-werkverkeer. Ze beantwoorden die door hun

wielen naar links of rechts te draaien. Zo wil 'Spits' werknemers sensibiliseren

over de voordelen van alternatief en duurzaam vervoer.

Zeg het met je banden

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Spits, een initiatief van de Stad Gent onder leiding van het adviesbureau Traject, wil de

mobiliteit in de zuidelijke rand van Gent verbeteren en verduurzamen. Het UZ Gent is lid van

Spits en ondergaat deze week als eerste de Parking Poll. Een deel van de werknemers krijgt

daarbij nog tot en met vrijdag 16 april elke dag één ja/nee-vraag te zien bij het binnenrijden van

de parking. Spits vraagt hen bijvoorbeeld of ze verder dan 15 kilometer van het werk wonen en

of ze fietsen naar het werk veilig vinden. De werknemers antwoorden door hun banden in een

bepaalde positie te zetten na het parkeren, links voor ja, rechts voor nee. Aan het einde van de

werkdag vinden ze een respons terug bij hun auto, afhankelijk van het antwoord dat ze gegeven

hebben. Dat kan in de vorm van een klein cadeautje, zoals een fluohesje, of interessante

informatie over duurzame alternatieven.

De Testkaravaan

Het doel van de Parking Poll is om medewerkers die de gewoonte hebben om met de wagen

naar het werk te gaan, te sensibiliseren over de voordelen van alternatief en duurzaam vervoer.

Om hen daarbij te helpen organiseert het UZ Gent samen met Spits binnenkort de

Testkaravaan. Daarbij zullen medewerkers vrijwillig verschillende alternatieven kunnen

uittesten voor hun woon-werkverkeer, zoals elektrische fietsen en speedpedelecs.

We ontvingen al heel leuke reacties vanuit de deelnemers, velen vinden het
een tof concept, zijn enthousiast over de aangeboden gadgets en kijken uit
naar de vraag van de volgende dag.
— Jasmien Pauwels, projectmanager Spits

Bedrijven die interesse hebben om de Parking Poll ook bij hen te organiseren of twee weken

lang de Testkaravaan te laten langskomen, kunnen contact opnemen met Spits via

www.spits.gent.

http://www.spits.gent/


Contact

Jasmien Pauwels, Projectmanager Spits, gsm 0494 50 01 52, e-mail

jasmien.pauwels@spits.gent

Ann Plas, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0477 99 77 10, e-mail ann.plas@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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