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Buurtfietsenstallingen in Limbastraat,
Pierkespark en Huidevetterken

In de Limbastraat, het Pierkespark en Huidevetterken staan nieuwe

buurtfietsenstallingen, goed voor in totaal 63 fietsparkeerplaatsen. De meeste

plaatsen zijn intussen al verhuurd. De komende twee jaar komen er op een tiental

plaatsen in Gent nog dergelijke stallingen bij.

Veilig en comfortabel
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De buurtfietsenstallingen in de Limbastraat en Huidevetterken bevinden zich op de

buurtparkings. In de Limbastraat is er plaats voor vijftien gewone fietsen en zes buitenmaatse

fietsen, zoals bakfietsen. Huidevetterken biedt plaats aan tien gewone fietsen en vier

buitenmaatse. Er zijn ook stopcontacten om elektrische fietsen op te laden. De

buurtfietsenstalling in het Pierkespark bestaat uit twee ruimtes in de overdekte doorgang van

het oude poortgebouw. Er is plaats voor 28 gewone fietsen. Met het wijkbudget werd de

doorgang ook schoongemaakt en geschilderd door vzw Trafiek en jongeren uit de buurt.

Als je veilig je fiets kan stallen, zal je ook sneller beslissen om de fiets te
nemen. Maar niet iedereen heeft plaats om een fiets in huis te stallen. Met de
buurtfietsenstallingen bieden we daar een oplossing voor.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Buurtbewoners huren voor 65 euro per jaar een fietsparkeerplaats. Ze krijgen dan toegang tot

de fietsenstalling met een persoonlijke badge. Enkel in de Limbastraat en het Pierkespark zijn

nog enkele plaatsen vrij. Meer info vind je hier.

Verdubbeling
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Met de drie nieuwe stallingen verdubbelt het aantal buurtfietsenstallingen in de stad. Er zijn er

al in het park Luizengevecht, de Karperstraat en de Ham. De Stad Gent plant de komende twee

jaar bovendien nog buurtfietsenstallingen op een tiental plaatsen. Gentenaars kunnen

suggesties doorgeven via mobiliteit@stad.gent. Zowel bestaande gebouwen als open terreinen

komen in aanmerking.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 75 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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