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Winnaars eerste Gouden Spaak zijn bekend
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De winnaars van de eerste Gouden Spaak zijn bekend. De Gentse

fietsmobiliteitsprijzen gaan naar Sophie de Brabandere, Let's Save Food, Cargo

Velo en Buitenspel. Yves De Bruyckere van de Fietsersbond mocht de juryprijs in

ontvangst nemen.

Om de Gentse fietscultuur én het vijfjarige bestaan van De Fietsambassade in de kijker te

zetten, werd de Gouden Spaak in het leven geroepen. Die fietsmobiliteitsprijzen werden

vandaag, op donderdag 2 juni 2022, voor het eerst uitgereikt na een publieksstemming waarbij

1.337 personen stemden op hun favorieten.

In de categorie 'persoon' won Sophie de Brabandere, die met Madam Vélo een

sportfietscommunity voor vrouwen uit de grond stampte. De prijs voor beste organisatie werd

in de wacht gesleept door Let's Save Food, van wie de vrijwilligers met de fiets

voedseloverschotten ophalen en verdelen. De Gentse fietskoerier Cargo Velo mocht dan weer de

award voor de categorie 'bedrijf' in ontvangst nemen. Ook het project Buitenspel, dat fietsen

toegankelijk maakt voor kinderen en jongeren met een beperking, viel in de prijzen.

Yves De Bruyckere van de Fietsersbond nam de juryprijs in ontvangst. De jury loofde zijn

jarenlange inzet als vrijwilliger bij de Fietsersbond, waarbij hij altijd constructief en vriendelijk

is, ontzettend veel realiseerde, en een brug vormt tussen middenveld en beleid.

Een fietsstad zoals Gent bestaat maar bij gratie van de mensen die ze maken.
Dit zijn terechte winnaars, en ik ben ze enorm dankbaar voor hun bijdrage aan
de Gentse fietscultuur. Dankzij hen lukt fietsen steeds beter.
— Filip Watteeuw, voorzitter Fietsambassade Gent
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