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Naast Donkey Republic straks ook deelfietsen
van Mobit en Dott

Gent krijgt meer deelfietsen. Donkey Republic, al drie jaar actief in Gent, krijgt

een nieuwe vergunning voor 500 oranje stadsfietsen. Mobit komt naar Gent met

200 groene stadsfietsen en Dott met 600 blauwe elektrische fietsen en maar liefst

150 elektrische bakfietsen.
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De Stad Gent wil inzetten op een divers aanbod van duurzame vervoersmiddelen, waaronder

ook deelfietsen. De Stad koos er daarom voor om een vergunning uit te reiken aan drie

aanbieders van deelfietsen. Donkey Republic is al drie jaar actief in Gent, met tussen de 350 en

500 fietsen naargelang de tijd van het jaar. De deelfietsaanbieder krijgt een nieuwe vergunning

voor 500 oranje stadsfietsen. De nieuwe deelfietsaanbieders die nog in het voorjaar zullen

opstarten zijn Mobit en Dott. Mobit komt naar Gent met 200 groene stadsfietsen. Dott zal 600

blauwe elektrische fietsen aanbieden en via zijn onderaannemer BAQME ook 150 elektrische

bakfietsen.

De stad krijgt er een pak deelfietsen bij. Vooral het aanbieden van elektrische
fietsen en bakfietsen verrijkt het aanbod. Langere rit, wat meer boodschappen
nodig, wat minder goed te been of kinderen te vervoeren? Ook voor wie zelf
niet over een elektrische fiets of bakfiets beschikt is daar nu een oplossing
voor.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Vaste stallingsplaatsen

De deelfietsen zullen op meer locaties beschikbaar zijn dan momenteel het geval is, zoals in de

19de-eeuwse gordel en bij Park&Rides. Gebruikers kunnen de deelfietsen ontlenen via de

applicaties van de deelfietsaanbieders. Na het ontlenen moeten ze de deelfiets altijd naar een

van de vele vaste stallingsplaatsen terugbrengen. Deze locaties worden in samenspraak met de

Stad vastgelegd.

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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