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Internationaal fietscongres Velo-city komt in juni
2024 naar Gent

Gent wordt in juni 2024 gaststad voor het vierdaagse internationale fietscongres

Velo-city. De European Cyclists' Federation (ECF) koos voor Gent 'vanwege zijn

indrukwekkende inzet voor fietsers'. Velo-city lokt meer dan 1.400 deelnemers uit

meer dan 60 landen.

De fietsconferentie Velo-city, het vlaggenschip van de Europese Fietsersfederatie, is een

wereldwijd platform waar overheden, beleidsmakers, academici en industriële leiders elkaar

ontmoeten en kennis en ideeën uitwisselen die de toekomst van de fiets moeten vormgeven. De

conferentie vond voor het eerst plaats in 1980 en doet elk jaar een andere wereldstad aan, van

Rio de Janeiro tot Taipei. Dit jaar is dat Ljubljana, volgend jaar Leipzig, en in juni 2024 is het

de beurt aan Gent.
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Gent wordt de eerste Belgische stad die de wereldfietstop mag organiseren sinds Brussel in

2009. Het evenement zal het bedrijfsleven, overheden en onderzoeks- en onderwijssectoren

samenbrengen met het thema Connecting Through Cycling. Er worden meer dan 1.400

afgevaardigden uit meer dan 60 landen verwacht en er zijn meer dan 250 sprekers.

Het is een ongelofelijke eer om deze fietstop te mogen organiseren. Velo-city
is niet alleen een congres, het is een statement. Hier mogen Gentenaars echt
héél trots op zijn. Velo-city 2024 is ook de perfecte gelegenheid om
onze recente successen op het vlak van fietsmobiliteit in de kijker te zetten. 
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Dit is een goed voorbeeld van congrestoerisme met een meerwaarde voor
Gent. Het congres is goed voor onze toeristische sector, interessant voor onze
beleidsmakers, versterkt het stadsimago en is een beloning voor alle Gentse
fietsers.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Gent is een opmerkelijke fietsstad die het voorbije decennium een
indrukwekkende inzet voor de fiets aan de dag heeft gelegd, met
vooruitstrevende beleidsmaatregelen en innovatieve maatregelen die de
openbare ruimte hebben getransformeerd en ertoe hebben geleid dat
aanzienlijk meer mensen de fiets als hun favoriete vervoermiddel gebruiken.
Velo-city 2024 wordt ongetwijfeld een onvergetelijke gebeurtenis voor de
wereldwijde fietsgemeenschap, een gebeurtenis waar we nu al naar uitkijken. 
— Jill Warren, CEO van ECF

De exacte locaties en data voor Velo-city 2024 worden later bekendgemaakt. Het gaat om een

gezamenlijke organisatie van ECF, de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen,

Mobiliteit Oost-Vlaanderen, de steden Gent, Kortrijk en Deinze, het Office Convention Bureau

Ghent Congres, de Fietsersbond, de Fietsambassade en Fietsberaad Vlaanderen.

Meer informatie over het fietsbeleid in Gent

Meer informatie over Velo-city

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/plannen-en-realisaties-mobiliteit/fietsbeleid-gent
https://ecf.com/projects/velo-city
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Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 75 04 , e-

mail sofie.aelterman@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

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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