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Tot september op acht locaties in de stad:
fietsvakken voor fietswrakken

Na een succesvol experiment bij de universiteit en hogescholen gaat De

Fietsambassade een stapje verder. Wie een oude of kapotte fiets kwijt wil, kan

hem tot september gewoon achterlaten in een van de acht 'fietsvakken voor

fietswrakken' her en der in de stad.
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Wie een oude of kapotte fiets kwijt wil, kan die nu in zijn geheel in het fietsendepot in de

Maaltebruggestraat afzetten. Toch belanden veel exemplaren gewoon in de openbare ruimte.

De Fietsambassade haalt zo jaarlijks meer dan 5.000 van die weesfietsen op. Om daar een

mouw aan te passen, start er straks een proefproject. Er komen in totaal acht 'fietsvakken voor

fietswrakken'. Die blijven staan tot september.

Op donderdag 16 maart komt er telkens één aan Luca School of Arts (Alexianenplein), HoGent

Campus Schoonmeersen (Voskenslaan, parking gebouw B), UGent Campus De Sterre

(Krijgslaan, gebouw S5), Artevelde Hogeschool Campus Kattenberg, Odisee Technologiecampus

Rabot (Gebr. De Smetstraat) en het fietsendepot in de Maaltebruggestraat. De dag erna één aan

buurtcentrum Dampoort (Doornakkerstraat) en één aan de Meubelfabriek (Meibloemstraat).

Vorig jaar verzamelde De Fietsambassade in een korte tijd nog een 50-tal
fietsen tijdens een gelijkaardig experiment bij de universiteit en hogescholen.
Met dit nieuwe project, dat loopt tot eind september, zullen we er véél meer
inzamelen. We kunnen ze dan meteen een tweede leven geven.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De Fietsambassade haalt de fietsen wekelijks op. Een deel krijgt een tweede leven als

tweedehandsfiets, van de andere exemplaren worden de onderdelen gerecupereerd voor

herstellingen. Meer daarover lees je hier. Het project is een samenwerking tussen de Stad en De

Fietsambassade en de hogeronderwijsinstellingen, buurtcentrum Dampoort, de Meubelfabriek

en El Laboristo. Zij zorgen voor een locatie en houden een oogje in het zeil.

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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