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Gent wint publieks- en juryprijs 'Meer Mobiele
Gemeente/Stad'

De Stad Gent heeft vandaag, maandag 3 oktober, de publieks- en de juryprijs

'Meer Mobiele Gemeente/Stad' gewonnen. Die wordt tweejaarlijks door

Vlaanderen uitgereikt aan steden en gemeenten die inspanningen leveren voor

toegankelijke mobiliteit. De Stad krijgt 50.000 euro om te besteden aan een

project rond toegankelijke mobiliteit.
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De jury haalt onder meer het feit aan dat de stad een actieplan 'Vervoersarmoede' heeft

opgesteld, dat er een beleidsmedewerker 'Vervoersarmoede' is en dat er twee

toegankelijkheidsambtenaren zijn die specifiek werken rond toegankelijkheidsinitiatieven in de

stad. Daarnaast is toegankelijkheid ook opgenomen in de beleidsnota en het bestuursakkoord.

Er zijn ook 18 bijkomende haltes gepland om toegankelijk aan te leggen en er is een aparte

brochure opgemaakt die focust op toegankelijkheid, toegankelijke wandelroutes en

voetgangersassen.

Je zelfstandig kunnen verplaatsen is een belangrijk aspect om deel te kunnen
nemen aan het maatschappelijk leven. Daarom werken we met kleine en grote
maatregelen barrières weg. Dat we hiervoor van Vlaanderen de eerste prijs
krijgen, zowel van de jury als van het publiek, toont aan dat we op de goede
weg zijn.
— Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Verder werkt de Stad ook mee aan projecten zoals het burgerinitiatief TriVelo, een

fietstaxidienst voor minder mobiele personen. Voor grotere afstanden kunnen minder mobiele

personen in Gent een beroep doen op de Minder Mobielencentrale MoBar vzw. Zij zorgen voor

aangepast rolstoelvervoer en vrijwilligersvervoer van minder mobiele personen.

Dat we naast de vakjuryprijs ook de publieksprijs binnenhalen is een dubbel
mooie erkenning. Enerzijds voor onze visie en beleid, met aandacht voor
toegankelijkheid van vóór de eerste pennentrek, anderzijds voor onze
praktische werking met de inbreng van ervaringsdeskundigen. Dit sterkt ons
om verder drempels te verlagen, zodat Gent een stad wordt waar echt
iederéén zich welkom kan voelen.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Contact voor pers

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 75 04 , e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent
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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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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