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Nieuwe ledborden voor slimmer verkeer in en
rond Gent

De Stad Gent vervangt de komende maanden de ongeveer 100 digitale borden die

aanduiden hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog in de ondergrondse parkings zijn.

In de plaats komen 50 nieuwe, slimmere en strategisch geplaatste modellen, die

bestuurders onder meer ook naar de park-and-rides leiden.
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De huidige borden zijn aan vernieuwing toe, niet alleen omdat veel verkeerssituaties veranderd

zijn, maar ook omdat ze nog via radiocommunicatie werken, met een zender op het belfort. Een

update verschijnt vaak pas 10 minuten later op het bord. De nieuwe, moderne exemplaren

werken via internet en krijgen binnen de minuut een update door. Ze zijn ook beter leesbaar

dankzij de nieuwe ledlichten. Tot slot kunnen de nieuwe borden ook reistijden, alternatieve

routes of informatie over werken of evenementen meegeven.

Doordachte locaties

De nieuwe borden worden ook doordachter geplaatst. Zo komen er een aantal exemplaren

rondom de R4 om meer verkeer naar de park-and-rides te leiden, wat de stad moet helpen

ontlasten. Binnen de stadsring leiden de borden bestuurders dan weer via geschikte

aanrijroutes op een doordachte manier naar een parkeerplaats in één van deze vier zones: zone

Korenmarkt, zone Vrijdagmarkt, zone Zuid-Reep of zone Veldstraat. Dat moet wachtrijen aan

parkings helpen verminderen en de hinder voor inwoners helpen beperken.

Met de nieuwe borden kan het verkeer beter worden gestuurd. Automobilisten
worden naar de gewenste en beschikbare parkings geleid. Zo vermijden we
zoekverkeer. Ook de files aan de ingang van de parkings, die de doorstroming
van het openbaar vervoer hinderen, willen we zo oplossen. De borden zijn heel
flexibel, we kunnen er boodschappen opzetten voor alle weggebruikers.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Bezoekers kunnen ook zelf hun reis voorbereiden via het verkeersinformatieplatform

www.verkeer.gent. Daar vinden ze de actuele parkeerbezetting van bijna alle ondergrondse

parkings, park-and-rides en fietsenstallingen.

Contact voor de pers

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 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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