volg mobiliteit Gent op
www.stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitslijn 09 210 10 30
Mail naar mobiliteit@stad.gent

OVER SLIMME MOBILITEIT IN GENT

Rijdt u binnenkort anders
in Gent?
Na drie jaar puzzelen en overleggen is het
zover. Op 3 april 2017 wordt het nieuwe
Circulatieplan ingevoerd. Dat plan wil het
doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk uit
de binnenstad weren, zodat wie er wél moet
zijn vlotter op zijn bestemming geraakt.
Daarom vraagt de Stad aan de Gentenaars
en de bezoekers om ‘slim te schakelen’,
dat wil zeggen: op het juiste moment het
gepaste vervoermiddel gebruiken. Het is een
oproep om andere vervoermiddelen uit te
proberen en dus ‘anders’ in en naar Gent te
rijden. Of dat eenvoudig is? Wij gingen te
rade bij enkele Gentenaars en bezoekers.
Voor elke verplaatsing is er een geschikt vervoermiddel. Wil dat
zeggen dat de wagen voor altijd op stal moet? Neen, het komt
erop aan om na te denken over alternatieven en de wagen enkel te
gebruiken wanneer het nodig is. Klinkt goed in theorie, maar hoe
gaat dat concreet in z’n werk? Wij gingen polsen bij een bedrijf, een
werknemer en een zorgorganisatie.

Burgemeester Daniël Termont is alvast
enthousiast:

“Ons nieuwe Mobiliteitsplan is echt een
hefboom voor een ander soort samenleving.
Er rijden te veel auto’s dwars door de stad,
dat is ongezond en onveilig. Niks veranderen
is geen optie, een plan beetje bij beetje uitvoeren ook niet, daar hebben we de tijd niet
voor. Het is nu om doen als we Gent leefbaar
en bereikbaar willen houden voor iedereen.
Want de belangrijkste wegen in Gent, dat
zijn de luchtwegen van de Gentenaars.”

INES DE GEEST

educatief medewerker
Chirojeugd Vlaanderen

HANS SAMSON

agentschapsdirecteur
Belmedis Drongen
Werkingsgebied grondgebied Gent

Schakelt slim met auto en vouwﬁets

Schakelt slim met auto

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP

Werkingsgebied Sluizeken - Tolhuis - Ham
en Muide-Meulestede Gent

Schakelt slim met (elektrische)
ﬁetsen en deelauto’s

Ines houdt van het tintelende gevoel als ze
met de fiets op haar werk aankomt: fris en
energiek om de dag te beginnen. Zelfs in de
winter haalt ze met plezier haar vouwfiets
uit de koffer om het laatste stukje naar Gentcentrum fietsend af te leggen. De wagen
blijft achter op de parking aan de Pauwstraat
(P+R De Muide). “Vroeger nam ik de bus,
maar vanuit Wachtebeke is dat een rit van
een uur.

Als groothandel in medicatie is mobiliteit
voor het bedrijf Belmedis 'part of the job'.
Het tijdig beleveren van zelfstandige apothekers in en rond Gent is topprioriteit.
Belmedis wil de tijd tussen bestelling en
levering ook zo kort mogelijk houden. "Het
is inderdaad logisch dat we heel bewust
nadenken over onze verplaatsingen.
Niemand staat graag vast in het verkeer.

Als huisdokter is het niet evident om voor
de deur van een patiënt te parkeren, zeker
niet in een stad als Gent. De dokters van
Wijkgezondheidscentrum De Sleep zijn al
overgeschakeld: ze maken gebruik van een
deelwagen of een fiets om hun patiënten
te bereiken. Bewegen is gezond. Ook voor
de arts zelf!
De Sleep ligt in de zogenaamde 'Turkse
wijk', een levendige buurt met druk verkeer.

Lees vervolg INES op pag >2

Lees vervolg HANS op pag >2

Lees vervolg DE SLEEP op pag >2

Nog in

DANNY DECROOS,
VISHANDEL DE VIS

DUBBEL ZOVEEL
P+R-PLAATSEN

“Dat het autovrij
gebied groter wordt,
juich ik toe.”

Tegen april 2017 zal
Gent minstens 1700
P+R-plaatsen tellen
DIALOOG pag >2

Alle info in
1 handige
bijlage

BOURGOYEN
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vervolg INES pag >1
De bus rijdt ook niet zo frequent, dus dat betekende veel wachten en
na het werk wil ik het liefst zo snel mogelijk naar huis. Na 19 uur – als
ik laat werk – biedt de belbus een oplossing, al moet ik hiervoor extra
overstappen. Met de fiets ben ik vrijer.”
Wie net als Ines op 20 km van het werk woont, zou een elektrische
fiets kunnen overwegen. “Het hele traject met de fiets is me net te
ver, zeker na een avondvergadering. De combinatie auto + vouwfiets
bleek voor mij de snelste manier. Het stuk met de wagen duurt een
halfuurtje en hier is altijd ruim voldoende parkeerplaats. Dan is het nog
10 minuten fietsen tot in het centrum. Vooral het stuk langs de dokken

en over de fietsbrug is aangenaam. In het centrum ben ik niet zo’n fan
van de tramsporen. Je voelt ook dat fietsers en automobilisten zich
ergeren aan elkaar. Er is gewoon te weinig ruimte voor zoveel verkeer
en dus begrijp ik dat er sowieso iets moet gebeuren op het vlak van
mobiliteit.”

Belmedis is ervan overtuigd dat mobiliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is. "Extra wegen aanleggen is geen optie. Dus
moeten we creatief blijven. Zo dromen wij er in onze sector al
jaren van om 's nachts te kunnen leveren. Hopelijk kunnen we
hierover eens brainstormen met onze klanten."

vervolg HANS pag >1
Dat is duur voor werkgevers en frustrerend voor alle chauffeurs.
We nemen de frequentie waarmee en de tijdstippen waarop we
leveren voortdurend onder de loep", vertelt directeur Hans
Samson.
Zo maakte Belmedis in 2015 al een grondige oefening om het
transport te optimaliseren, met in het achterhoofd het nieuwe
Circulatieplan. "We lieten bij wijze van test een aantal leveringen
door de koerierfietsen van Bubble Post doen en vroegen onze
klanten om feedback. De reacties waren overwegend positief en
dus startte Bubble Post in maart 2016 met onze leveringen. Dat
liep heel goed. Maar de verhuis van hun depot, waar we onze
goederen moesten afzetten, maakte noodgedwongen een einde
aan de samenwerking. Het nieuwe depot ligt buiten ons bereik."

Belmedis houdt nu al rekening
met routes Circulatieplan

Van Wachtebeke naar Gent
in 40 minuten

“Het hele traject met de fiets
is me net te ver, zeker
na een avondvergadering.
De combinatie
auto + vouwfiets bleek
voor mij de snelste manier.”
Ines De Geest

“We dromen er al jaren van om
's nachts te kunnen leveren.”
Hans Samson

Belmedis werkte meteen een alternatief plan uit om opnieuw te
leveren met wagens. Ook deze keer hield het bedrijf rekening met
de aanrijroutes van het nieuwe Circulatieplan. "Het heeft geen
zin om nieuwe routes uit te tekenen die binnenkort niet langer
bruikbaar zijn. Daarom hebben we de circulatiemaatregelen,
aanrijroutes en knippen van het Circulatieplan grondig bekeken.
We benaderen Gent nu vanuit de 4 windrichtingen. De autosnelwegen rondom de stad zijn relatief filevrij. Tijdens de spits vermijden we de stadsring en gebruiken we de verschillende afritten
van de autosnelwegen om de juiste zones van de stad te bereiken.
Een succes, zo blijkt uit de reacties van klanten en medewerkers!"

vervolg DE SLEEP van pag >1
Betty Johnson, coördinator van De Sleep: “Sinds onze hulpverleners met de fiets naar de patiënten gaan, winnen ze veel tijd. Ze
staan niet langer in de file en hoeven niet meer een kwartier rond
te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Met de tijd die vrijkomt,
kunnen ze meer patiënten bezoeken. Bovendien brengen de artsen
zo hun eigen advies om gezonder te leven en meer te bewegen
meteen in de praktijk!”
En wat met verre verplaatsingen? “Hiervoor kijken we uit naar de
levering van onze elektrische fietsen. Vanuit onze werkgeversfederatie SOM was er een groepsaankoop, dus er zullen nog zorgcentra overschakelen op tweewielers,” weet Betty Johnson te vertellen. “We beschikken trouwens ook over een Cambio-abonnement.
Wie ’s nachts of in het weekend van wacht is, kan gebruikmaken
van een deelauto. Dat verloopt heel goed.”

Laura moet voortdurend geld bijstoppen in de parkeerautomaat. "Er zou zoiets als 'handelaarsparkeren' moeten bestaan. Nu zijn er voor handelaars
enkel reglementen voor het leveren en die zijn
verwarrend. Op het voetpad staan mag niet, maar
op de weg hinder je dan weer het verkeer. Leveren
zorgt dus best wel voor stress", besluit Laura.

DIALOOG
Twee Gentse handelaars
gaan in dialoog over
het Mobiliteitsplan

FIETSKOERIERS OF NIET
Met zijn gekoelde bestelwagen rijdt Danny Decroos
al 22 jaar voor dag en dauw naar de veiling om er
allerlei soorten verse vis op te halen en in zijn vishandel in de Voldersstraat te verwerken en te verkopen. "We leveren een paar keer per dag met de
bestelwagen. Ik polste al eens naar die fietskoeriers,
maar de ideale manier om 100 porties tong gekoeld
te leveren, is nog altijd met de bestelwagen. Zo'n
koelsysteem weegt 800 kg en dat is voorlopig niet
verenigbaar met duurzaam transport."

Hoe staan handelaars
ten aanzien van mobiliteit
en de huidige
wijzigingen in Gent?
Die vraag stelden we aan Danny
Decroos, die al 22 jaar vishandel
De Vis uitbaat in de Voldersstraat.
En aan startende ondernemer
Laura Verhulst, de gedreven
studente achter Madam Bakster
die gezonde taarten bakt en online
verkoopt. Binnenkort laat ze liefhebbers proeven in haar nieuwe
koffiesalon in de Brabantdam.
Beide handelaars zijn dagelijks bezig met mobiliteit. Ze begrijpen dat een stad evolueert en dat
er voortdurend moet worden bijgestuurd. "Ik
heb de bedrijfswagens van mijn medewerkers al
vervangen door elektrische fietsen, dus - waar
mogelijk - schakel ik ook al", zegt Danny, "maar
ik blijf kampen met een parkeerprobleem voor
mijn bestelwagen. Door zijn omvang kan die niet
ondergronds. En een bewonersvergunning krijg
ik niet omdat ik hier niet woon. Bewoners krijgen
twee bewonersvergunningen terwijl hun garage
meestal vol met rommel staat. Dat is niet juist, vind
ik." Danny krijgt geregeld een parkeerboete en ook
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"De bedrijfswagens van mijn
Laura Verhulst, alias Madam Bakster

“Theoretisch
klinkt het
Circulatieplan
logisch.”

Danny Decroos, vishandel De Vis

“Ik vrees dat we
het probleem
gewoon
verleggen
naar de ring.”

medewerkers heb ik al vervangen
door elektrische fietsen."

Bij Madam Bakster bleken fietskoeriers ook geen
succes. "Onze taarten zijn te delicaat en werden
dooreengeschud. In Gent leveren wij meestal zelf
met de tram en te voet. Voor leveringen buiten Gent
nemen we onze auto. We overwegen wel om een of
meerdere partners te zoeken, zodat we de transportkosten kunnen delen", geeft Laura nog mee.
GRATIS KORTPARKEREN
In de vishandel van Danny gaat het nieuwe
Circulatieplan nu al vaak over de tong. "Gratis
kortparkeren om een grote bestelling op te halen,

>
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“Wie van wacht is,
kan gebruikmaken
van een deelauto.”
Betty Johnson

Het ijveren voor minder auto’s op de weg
is niet enkel een handige oplossing van De
Sleep, het kadert ook in hun visie om duurzaam te werk te gaan. Betty Johnson:
“Daarom moedigen we ook de patiënten aan
om te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer tot bij ons te komen. Op onze website leggen we gedetailleerd de weg uit van
aan het station of de tramhalte. Uiteraard
kunnen patiënten ook met de wagen tot bij
ons komen, maar we stimuleren duurzaam
vervoer zoveel mogelijk.” Gerichte info over
het Circulatieplan voor zorgverstrekkers
en minder mobiele mensen vindt u op
www.stad.gent/mobiliteitsplan/welzijn.

OPINIE
Mobiliteit is geen evident
thema en een discussie
blijft nooit lang uit

Iedereen heeft zo zijn
mening over hoe het
verkeer in en rond de stad
moet worden georganiseerd.
Ook deze Bekende
Gentenaars nemen geen
blad voor de mond.

ouder, gehandicapt of minder goed te been zijn.
Zij kunnen niet zomaar op de fiets springen, ook
de langere wandelafstanden vormen een probleem. Bussen en trams kunnen een oplossing
zijn, maar soms zitten die overvol. En wat als je
’s nachts een beroep moet doen op het openbaar
vervoer? Als artiest ben ik altijd zwaar beladen,
het is niet makkelijk om met al dat materiaal op
de bus te stappen. Als ik niet meer met de auto
tot dicht bij het theater kan rijden, dan ben ik
verplicht een taxi te nemen. Nu goed, ik heb er
wel vertrouwen in dat de Stad maatregelen zal
nemen om het makkelijker te maken, zeker voor
mensen die minder mobiel zijn. Ik hoop alleen
dat die maatregelen niet te lang op zich laten
wachten.”

singer-songwriter

zanger & acteur

“Bewegen is gezond.
Ook voor de arts zelf.”

zou overal in de stad moeten kunnen. Voorts vind ik
wel dat shoppers die hier uren willen rondslenteren,
inderdaad beter aan de rand parkeren. Bovengronds
parkeren is bestemd voor kortparkeerders. Dat het
autovrij gebied uitbreidt, juich ik trouwens ook toe."
Laura lijkt niet helemaal overtuigd. "Ik verkoop vooral
online, dus voor mij maakt zo'n autovrij gebied weinig uit, denk ik." "Maar elke passant is wel een toekomstige klant, zeker als je straks ook 'offline' gaat
en je koffiehuis opent", oppert Danny.

“In Gent leveren we de taarten
meestal met de tram of te voet.”

Ook over het nieuwe Circulatieplan, dat het doorgaand
verkeer op de stadsring wil houden, zijn de meningen
verdeeld. "Ik ben geen tegenstander. Jonge mensen
passen zich sowieso makkelijker aan. Theoretisch
klinkt het alvast logisch", stelt Laura. Danny twijfelt.
"Ik vrees dat we het probleem gewoon verleggen naar
de ring. De afstand wordt voor sommigen langer en
dat lijkt me ook niet goed voor het milieu. Sluipverkeer
of niet, tijdens de spitsuren is het gewoon altijd druk,
waar dan ook."
EVALUATIE
Of ze schrik hebben voor 3 april, de dag waarop het
nieuwe Circulatieplan wordt ingevoerd? "We zullen
altijd water bij de wijn moeten doen. We zijn met
Madam Bakster tegen voedselverspilling, dus moeten we dit ook doortrekken op het vlak van mobiliteit.
Alles heeft voor- en nadelen", klinkt het bij Laura. "Ik
denk eigenlijk dat we de meeste klachten al hebben
verteerd. Er zal nog wel eens een storm overwaaien
en dan hoop ik dat het bestuur goed communiceert,
evalueert en bijstuurt waar nodig", besluit Danny.

Het autovrij gebied dat groter wordt? In
principe ben ik daar niet tegen. We moeten er
alles aan doen om het milieu en onze gezondheid zoveel mogelijk te beschermen. Al die uitlaatgassen vormen een bedreiging, zeker voor
mensen die in de stad wonen. Maar toch is het
niet voor iedereen evident om zich met het
openbaar vervoer, te voet of met de fiets te verplaatsen. Denk maar eens aan mensen die iets

Maaike Cafmeyer
actrice

Sioen

Koen Crucke

naar een beter evenwicht tussen fietser en automobilist. Zo moeten we proberen hun wegen nog
beter te scheiden, door meer fietspaden langs
waterwegen aan te leggen en op drukke wegen
de fietser te weren. Een belangrijk punt voor de
verkeersveiligheid."

Ik gebruik meestal de fiets om Gent te doorkruisen. Bij hevige regen pas ik en spring ik in
de auto. Ook voor optredens, gezien het vele
materiaal dat ik dan nodig heb. Toch vind ik dat
Gent een autoluw centrum nodig heeft. En daar
zou ik best ver in gaan. Alleen bewoners, mensen met een beperking en leveranciers mogen
de binnenstad in. Bezoekers parkeren zich beter
aan de rand en pakken daar dan bus of tram om
in het centrum te gaan shoppen. Het nieuwe
Circulatieplan vind ik dus een goed idee, maar
in mijn ogen mocht het drastischer zijn. De fiets
is volgens mij de oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Al moeten we dan wel nog streven

Onlangs hadden we een familielid uit
Nederland op bezoek. Hij vroeg of we hier in Gent
binnenkort met de wagen over elkaar heen zouden
rijden. Hij had een punt. Auto's zijn voor veel mensen
een symbool van vrijheid, maar eigenlijk staan
de meeste wagens vast, maken ze de stad onveilig en zijn ze vervuilend. Ik vind het Circulatieplan
dus een goed idee. De stadsring zal inderdaad veel
verkeer moeten slikken en dus hoop ik dat autobestuurders zich nu al aanpassen en de fiets nemen
als dat kan. Zelf breng ik mijn kinderen nog te voet
naar school. Het zwaar verkeer vind ik voor kindjes
levensgevaarlijk. Jonge fietsers kunnen de situatie
maar moeilijk inschatten en ook de tramsporen
blijven een hindernis. Dat het voetgangersgebied
groter wordt, juich ik toe. Al besef ik dat die zones
er 's avonds dan behoorlijk verlaten bij liggen. Als
vrouw ben ik er dan minder op mijn gemak. Ik ben
wel fan van al die nieuwe transportmiddelen zoals
taxifietsen en fietskoeriers die je her en der ziet
opduiken. Zou de Stad trouwens geen kleine elektrische wagentjes kunnen aanschaffen die mensen
overal mogen gebruiken? Dat lijkt me ook een leuk
alternatief."

HET ANTWOORD
VAN FILIP WATTEEUW,
SCHEPEN VAN MOBILITEIT

"Wil Gent een
levendige stad
blijven die
bereikbaar is,
dan moeten
we deze keuze
durven maken."
"In een stad als Gent is het heel belangrijk dat je een goed evenwicht vindt
tussen alle ‘belanghebbenden’. Als
bestuur kiezen we resoluut voor een
hogere leefkwaliteit. Met het nieuwe
Parkeerplan creëren we meer voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners
en maken we de parkeerzones groter.
Natuurlijk trekken we ook de kaart van
de handelaars in Gent, dat doen we op
allerlei manieren: we installeren commerciële straten waar er maximaal drie
uren kan geparkeerd worden, zodat
klanten gemakkelijk een parkeerplaats

vinden in de buurt van handelaars. En
we zorgen bijvoorbeeld ook voor goed
gekozen laad- en loszones. Bovendien,
Laura: in februari lanceren we een handige parkeerapp, waarbij je enkel betaalt
voor de tijd die je parkeert. Gedaan dus
met extra geld in de parkeerautomaat
te moeten stoppen. Ook kan je overal in
de stad gratis kortparkeren. In de rode,
oranje en gele tariefzone kan dat twee
keer een kwartier per dag. In de groene
tariefzone, twee keer een half uur. Een
‘handelaarskaart’ uitreiken is moeilijk
omdat er nu eenmaal niet genoeg parkeerplaatsen zijn in de stad.
Of we het probleem gewoon verleggen naar de stadsring? Wel Danny,
door het Circulatieplan stimuleren we
mensen om zich op een andere manier
te verplaatsen. Wie dat kan, zal vaker
de fiets nemen, of het openbaar vervoer, of gebruikmaken van de park-andrideplaatsen. Dat betekent dus minder
auto’s op de weg. Daarnaast zijn we
druk bezig met het optimaliseren van
de ring, zodat het verkeer hier beter kan
doorstromen. Ik ben ervan overtuigd
dat, als iedereen een inspanning levert,
Gent een levendige stad zal blijven
die goed bereikbaar is. We worden hier
met z'n allen beter van."
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Een vraag over het Mobiliteitsplan?
• Surf naar www.stad.gent/mobiliteitsplan
• Bel naar de Mobiliteitslijn
op het nummer 09 210 10 30
• Mail naar mobiliteit@stad.gent
Van 26/12/16 t.e.m. 2/1/17 zijn het
Mobiliteitsbedrijf en de Mobiliteitslijn
gesloten en kunnen we uw vraag niet
beantwoorden. Vanaf dinsdag 3/1/2017
staan we opnieuw voor u klaar.
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GROOT GENT

WONDELGEM

GENT VERDUBBELT
AANTAL P+RPLAATSEN
Tegen april 2017 zal Gent
ongeveer 1.700 parkeerplaatsen
tellen op bestaande en nieuwe
park-and-rides (P+R).
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Momenteel telt Gent 7 park-and-ridelocaties, goed
voor 792 plaatsen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers straks efficiënter van de rand naar het centrum kunnen reizen, biedt de Stad tegen april 2017
minstens 6 nieuwe park-and-rides of 848 extra
plaatsen aan. 62 plaatsen daarvan zijn momenteel al in gebruik (P+R The Loop/Expo). Bovendien
zijn de onderhandelingen over P+R Wiedauwkaai,
P+R Meulestede, P+R Bellevue en P+R SintPietersstation momenteel nog aan de gang. Eens
die rond zijn, komen er nog eens 950 plaatsen bij.
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P+R locaties Gent

VLOTTE AANSLUITING
Een parkeerplaats vinden aan de rand van de stad
is één ding. Een vlotte aansluiting naar de binnenstad is nog iets anders. De nieuwe, uniforme
bewegwijzering en infoborden op de P+R-locaties
moeten daarbij helpen. Die geven duidelijk aan hoe
een bezoeker z’n reis naar de binnenstad verder
kan zetten: met de tram, bus of fiets.

Met de uitbreiding van de park-and-rideformule
wil de Stad bezoekers die langer in Gent moeten
zijn een goedkoop alternatief bieden. Parkeren op
een park-and-ride is doorgaans gratis. Reizigers
die af en toe de bus of tram nemen, kiezen best
voor de Lijnkaart (1,40 euro prijs per rit, 60 minuten geldig). Op P+R’s waar de aansluiting met het
openbaar vervoer minder ideaal is, bekijkt de Stad
de mogelijkheid om pendelbusjes in te zetten. Als
pilootproject werd de P+R Meulestede (Weba/
Decathlon) uitgekozen.

E40

ZWIJNAARDE

Bestaande P+R
R4
Nieuwe P+R tegen april 2017

68
HEKERS

Nieuwe P+R in onderhandeling
E40 het aantal
De cijfers in de bolletjes vermelden
parkeerplaatsen per P+R.

De tram of bus nemen, een slimme
keuze. Toch staat het openbaar vervoer in Gent tijdens de spitsuren
nog te veel in de file. Het Circulatieplan toont waar de Stad heen wil:
door onnodig verkeer uit de binnenstad te weren, moeten bussen en
trams extra ruimte krijgen. De Lijn
breidt haar aanbod uit, waardoor ook
de uithoeken van Gent vlotter bereikbaar zijn.
VLOTTER VAN A NAAR B
Met de komst van het Circulatieplan (3 april 2017)
verandert in een aantal straten de rijrichting of
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daarnaast
worden enkele straten ‘geknipt’ voor het doorgaand verkeer. Hierdoor kan dit verkeer, dat bijna
40% vertegenwoordigt, niet langer door het
centrum rijden.
Lees vervolg BUSJE KOMT ZO op pag >5

BUITENLAND

Deense stad Aarhus benadrukt
het belang van het experiment
Het is altijd nuttig om even over de haag te gluren om
te zien of het gras bij de buren nu echt zoveel groener
is. Als het op mobiliteit aankomt, wordt er al snel naar
Kopenhagen gekeken. Minder bekend bij het grote publiek is Aarhus, de tweede grootste stad in Denemarken,
die volop investeert in 'The Smart Aarhus project'. Een
project waarbij overheid, bedrijven en burgers samen
concrete uitdagingen in de stad aanpakken door nieuwe
oplossingen uit te proberen.
Net zoals Gent en vele andere Europese steden is
ook de Deense havenstad Aarhus in volle groei.
De tweede grootste stad van Denemarken telt nu
325.000 inwoners. Ter vergelijking: Gent telt ongeveer 250.000 inwoners. Tegen 2030 verwacht men
in Aarhus een toename van 50.000 mensen. “Deze
groei heeft serieuze gevolgen”, zegt projectmanager Gustav Friis. "We voorspellen dat 30.000 jobs
van buitenaf zullen verschuiven naar Aarhus zelf,
wat 20.000 extra wagens met zich zou meebrengen. Onze wegen slibben nu al dicht. Een uitdaging
dus om tijdig oplossingen te vinden. En dat is
precies wat de overheid – samen met burgers,
bedrijven en organisaties – doet onder de noemer
'Smart Aarhus'.
BELANG VAN HET EXPERIMENT
Smart Aarhus is een breed stadsverhaal waarbij
de medewerking van de burger belangrijk is. "Een

goede manier om oplossingen te vinden, is door
nieuwe dingen simpelweg
uit te proberen. In het
Smart Aarhus project zijn
testpersonen dus onmisbaar." Op het vlak van mobiliteit waren
er al diverse experimenten, het ene al
succesvoller dan het andere. "Zo ruilden 30 pendelaars een jaar lang hun
auto voor een elektrische fiets. Ze kregen gratis onderhoud en werden ook medisch opgevolgd. De reacties waren positief. De frisse
lucht, het gezonde gevoel en de tijdswinst bleken
de grootste voordelen. Hindernissen, zoals slecht
verlichte fietspaden, werden gemeld."
Pendelaars die hun auto inruilden voor een plooifiets en een abonnement op het openbaar vervoer

"Onze wegen slibben dicht.
Een uitdaging om tijdig
oplossingen te vinden."
Gustav Friis, projectmanager The Smart Aarhus project

Lees vervolg AARHUS op pag >5

Alle info in
1 handige
bijlage

Mobiliteit in Gent
Wat verandert er op 3 april 2017?

WAAROM?

WAT?

Over het Gentse Mobiliteitsplan is er al veel
gezegd en geschreven. Maar wat gaat er nu echt
veranderen? En waarom doen we dat eigenlijk?

Hoe moet het verder als vandaag de wegen dreigen vol te lopen, bewoners nog amper een
parkeerplaats vinden en meer mensen zich onveilig voelen in het verkeer? De Stad heeft zich de
afgelopen jaren grondig over die vraag gebogen. Het resultaat is een Mobiliteitsplan met onder
meer een Circulatieplan en een Parkeerplan:

De druk op de stad wordt alsmaar groter. Willen we de stad ook
morgen leefbaar en bereikbaar houden, dan moet er vandaag
iets gebeuren. Met die gedachte in het achterhoofd heeft het
stadsbestuur keuzes gemaakt. Keuzes die ervoor zorgen dat
zowel bewoners als bezoekers meer ruimte krijgen. Ruimte om
in Gent te wonen en leven, shoppen en werken. Kortom: om te
genieten van al het prachtige dat Gent te bieden heeft.

ENKELE CIJFERS

+10%

+

INWONERS
IN GENT

2005: 233.000

>

2015: 256.000

+73%

VERBLIJFSTOERISTEN

+

2005: 609.854

>

2015: 1.056.797

2008

+28%

+
+

2007-2008: 56.736 >

STUDENTEN
IN GENT
2014-2015: 72.542

+32%

REIZIGERS
DE LIJN
per dag

100.000
PENDELAARS
NAAR GENT

700.000

De stadsdiensten hebben de afgelopen
jaren heel wat geteld en gemeten. En wat
blijkt? Meer dan vier op tien auto’s rijden
vandaag dwars door de binnenstad,
terwijl dat eigenlijk niet hoeft.
Het Circulatieplan weert dit doorgaande verkeer uit de
binnenstad. Zo krijgen voetgangers, fietsers, bussen en
trams meer ruimte en kunnen automobilisten die écht in
de stad moeten zijn, vlotter op hun bestemming geraken.
En dat is precies de bedoeling van het Circulatieplan.
Enkele belangrijke principes:
➜ Het autovrij gebied wordt groter.
➜ De binnenstad wordt opgedeeld in 6 sectoren,
die rond het autovrij gebied liggen.
➜ Verkeer dat niet in de binnenstad moet zijn, of
dat van de ene sector naar de andere wil, rijdt
via de stadsring (R40).
➜ Verkeer dat van de ene randgemeente
naar de andere moet, wordt gestimuleerd om
de R4 (grote ring) te nemen rond de stad.
U vindt de
kaart van het
Circulatieplan
op de volgende
pagina. Zo kunt u
in detail bekijken
wat er juist voor
u verandert.

In Gent zijn er te weinig parkeerplaatsen
voor alle auto’s. Met het Parkeerplan
springt de Stad slimmer en efficiënter
om met de beschikbare parkeerplaatsen.
Algemeen geldt: ‘Hoe verder van het
centrum, hoe lager het tarief.’
➜ Meer zones worden voorbehouden voor
bewonersparkeren. Zo vinden bewoners
makkelijker een parkeerplaats dicht bij hun woning.
➜ De parkeerplaatsen op straat worden
verdeeld in vier zones. Elke zone heeft zijn eigen
tarieven, die lager worden naarmate u
verder van het centrum staat. Wie maar kort wil
parkeren, vindt daardoor sneller een parkeerplaats.
➜ De ondergrondse parkeergarages van de Stad
Gent worden in twee groepen verdeeld:
goedkopere ‘gemengde parkings’ (Ramen,
Savaanstraat, Sint-Pietersplein en Tolhuis)
en duurdere ‘rotatieparkings’ waar kort parkeren
wordt gestimuleerd en langparkeren duurder is
(Sint-Michiels, Reep en Vrijdagmarkt).
Daarnaast kunt u terecht in
de parkings (niet beheerd door de Stad)
Zuid, Kouter en Center Parking.
➜ Aan de rand van de stad voorziet de Stad
park-and-rides (P+R). Die parkeerplaatsen zijn
doorgaans gratis. U kunt er vlot overstappen op het
openbaar vervoer of de fiets.

CIRCULATIEPLAN GENT

 stad.gent/circulatieplan

 stad.gent/parkeerplan

TOTAAL AANTAL VERPLAATSINGEN
PER DAG DOOR GENTENAARS

VOOR WIE?


BEWONERS

U HEBT ZE WELLICHT AL OPGEMERKT:
DE NIEUWE PARKEERAUTOMATEN



ONDERNEMERS

Minder autoverkeer in de binnenstad betekent minder
vervuiling en dus een gezondere leefomgeving. Voor bewoners
wordt het veiliger en aangenamer, met meer ruimte om de
wagen te parkeren en te genieten van de stad.

Een groter autovrij gebied maakt Gent nog aantrekkelijker om te
winkelen, te werken en uit te gaan. Het Mobiliteitsplan zorgt ervoor
dat Gent bereikbaar blijft voor bezoekers en klanten. Wie echt met
de auto in Gent moet zijn, vindt dan sneller een parkeerplaats.





BEZOEKERS

Een uurtje shoppen? De parkings in het centrum worden vlotter
bereikbaar. Door de gewijzigde tarieven zullen er ook sneller
plaatsen vrij zijn in het centrum. Hoe verder u van het centrum
parkeert, hoe lager het tarief. In de binnenstad zal er meer ruimte
zijn om te kuieren, te shoppen, te genieten. Plant u een dagje
Gent, dan kunt u best parkeren op een park-and-ride.

WERKNEMERS

Werkt u binnen de R40 (kleine ring) en gaat u naar het werk met
de wagen, dan wordt parkeren duurder. Heeft uw firma eigen
garages of parkeerplaatsen? Dan kunt u daar staan. Zoniet, dan
kunt u bijvoorbeeld op een park-and-ride terecht. U zoekt best
vooraf al even uit wat voor u de beste oplossing is.

Mobiliteit in Gent

Wanneer u de nieuwe automaten
gebruikt, volstaat het om uw
nummerplaat in te geven. U krijgt
geen ticket meer om achter de
voorruit te leggen. U kunt wel een
betaalbewijs afdrukken. Alle automaten
werken met betaalkaarten. Aan een
derde van de automaten kunt u ook
betalen met geld. Als u betaalt met de
kaart, wordt er geen pincode gevraagd
omdat het bedrag nooit meer is dan
50 euro. Personen met een beperking
kunnen bovengronds gratis parkeren
(met hun speciale parkeerkaart).

CIRCULATIEPLAN GENT

Mobiliteit in Gent
Wat verandert er op 3 april 2017?

AUTOVRIJ GEBIED WORDT GROTER
Vanaf 3 april wordt het autovrij gebied in Gent groter. De stad telt dan 5 autovrije gebieden:
1 Het grote centrumgebied van Koophandelsplein tot
Sluizeken en van Sint-Michielsplein tot Bisdomkaai;
2 Het gebied van de Koestraat tot en met de
Kalandestraat, inclusief Paddenhoek;
3 De Kortedagsteeg tot de Lammerstraat, inclusief
de straten rond de Krook en de helft van de
Savaanstraat en de Ketelvest;

4 De straten en bruggen tussen Nederkouter en
Hospitaalbrug;
5 De Overpoortstraat van Voetweg tot aan de
Heuvelpoort.

Nieuwe regels autovrij gebied
IEDEREEN

BEWONERS

➜

Wie met de wagen (of bromfiets klasse B) het autovrij
gebied wil inrijden, heeft altijd een vergunning nodig.

➜

Er zijn 5 autovrije gebieden. Wie in een bepaald
gebied moet zijn, krijgt (indien toegestaan) enkel
een vergunning voor dat specifieke gebied. Moet
u in verschillende gebieden zijn, dan vraagt u een
vergunning voor elk specifiek gebied.

➜

Het grote autovrij gebied in het stadscentrum wordt
nog eens opgedeeld in 4 delen.

➜

Een vergunning verschaft toegang via vaste toegangspoorten. Een toegangspoort is een toegangsweg die
gecontroleerd wordt met camera’s die nummerplaten
herkennen.

➜

Openbaar vervoer en taxi’s zijn vrijgesteld van vergunningen. Ook urgentiediensten en voertuigen voor
het wegruimen van vuilnis kunnen altijd door het
autovrij gebied rijden.

➜

Op straat parkeren in het autovrij gebied is verboden.

➜

Wie met een vergunning door het autovrij gebied rijdt,
moet dat traag en behoedzaam doen.

➜

Fietsen, elektrische fietsen en cargofietsen mogen
altijd in het autovrij gebied.

➜ Bewoners van het autovrij gebied krijgen een vergunning
om te laden en te lossen voor hun woning of om tot bij hun
garage te rijden. Ze kunnen via alle toegangspoorten van
dat gebied naar binnen rijden.
➜ Via een online platform kunnen bewoners zelf een vergunning toekennen aan een beperkt aantal bezoekers.

HANDELSZAKEN, LEVERANCIERS,
AANNEMERS, ORGANISATIES, …
➜ Ook een handelszaak, school of bedrijf met eigen garage
of parking in het autovrij gebied kan zijn bezoekers
(werknemers, klanten, genodigden …) online registreren,
zodat zij voor de duur van het bezoek een vergunning hebben
om tot aan de parking te rijden.
➜ Voor bijvoorbeeld aannemers en zorgverstrekkers, bestaan
er verschillende types van vergunningen met eigen voorwaarden.
➜ Leveranciers (met gemotoriseerde voertuigen) mogen enkel
leveren voor 11 uur en na 18 uur en hebben daarvoor een
vergunning nodig. Er komt een uitzondering voor duurzaam
transport via het stadsdistributieplatform. Leveren in het
gebied rond de Overpoortstraat kan tussen 5 en 19 uur.

Hoe een vergunning
aanvragen?
Een vergunning aanvragen kunt u vanaf
1 februari 2017 digitaal via stad.gent/
autovrijgebied Indien u zelf geen internet
hebt, kunt u de aanvraag invullen aan de
balie van het Mobiliteitsbedrijf.

Wat als u toch zonder
vergunning het autovrij
gebied inrijdt?
Aan de toegangen tot het autovrij gebied
komen camera’s. Die doen niets anders dan
een nummerplaat lezen en kijken of die is
opgenomen in de lijst met vergunningen of
vrijgestelde voertuigen. Is dat niet het geval,
dan krijgt de eigenaar van het voertuig een
GAS-boete van 55 euro.

VOETGANGERSSTRAAT

FIETSSTRAAT

VLOT VAN A NAAR B

Voetgangersstraten zijn van 11 tot 18 uur alleen toegankelijk
voor voetgangers. Hier geen fietsers, taxi’s, auto’s of
vrachtverkeer. Om welke straten gaat het? De Mageleinstraat,
de Kalandestraat tot en met de Koestraat, de Langemunt en
de Donkersteeg. Ook de Graslei wordt een voetgangersstraat,
maar enkel van juni tot en met september.

In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang. Motorrijtuigen
zijn er toegestaan, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag er nooit hoger liggen dan 30 km/u. Fietsstraten in het
centrum: Visserij, de as Henegouwenstraat-Voldersstraat-Hoornstraat-Jakobijnenstraat-Zwartezustersstraat, de Molenaarsstraat en
de Tweebruggenstraat. Welke komen er bij na 3 april? De Bijlokekaai,
de Albert Baertsoenkaai en de Bagattenstraat (bij de heraanleg).

Hoe gaat u vlot van A naar B na de invoering van het
Circulatieplan? Kunt u na 3 april dezelfde weg nemen, of volgt
u beter een andere route? U kunt het nu al online bekijken op
stad.gent/vanAnaarB U geeft uw startplaats en bestemming
in, kiest uw vervoermiddel en u krijgt de reisweg te zien die u
vanaf 3 april kunt volgen.

WAT IS EEN KNIP?
Vanaf 3 april wordt het verkeer op de drukste assen van de
stad op bepaalde plaatsen niet meer doorgelaten. Zo wordt
de stad opgedeeld in sectoren. Bijvoorbeeld de Bargiebrug, de
Ottogracht en het Hippoliet Lippensplein worden geknipt. Dat
maakt dat gemotoriseerd verkeer hier in principe niet langer mag
doorrijden. Het Koophandelsplein en Verlorenkost worden dan
weer opgenomen in het autovrij gebied, waar er enkel toegang
mogelijk is met een vergunning. Wie mag wel nog door de knippen?

SCHAKEL SLIM
Bussen, trams, taxi’s, hulpdiensten, zorgverstrekkers, afvalophalers en
voertuigen met een vergunning. Ook (elektrische) fietsen, bromfietsen
klasse A en cargofietsen mogen er nog door.
Op een zevental locaties gaan de maatregelen samen met een
specifieke herinrichting van de straat. Door het doorgaand
verkeer af te sluiten, komt er openbare ruimte vrij die als een
belevingsplek zal ingericht worden: met markeringen op de weg,
grote bloempotten, zitbanken, vlaggenmasten en meer groen.

Met het Mobiliteitsplan houdt het stadsbestuur Gent leefbaar en
bereikbaar. Wil dat zeggen dat vanaf 3 april elke verplaatsing
vlekkeloos zal verlopen? Waarschijnlijk niet. De Stad roept
alle bewoners en bezoekers op om ‘slim te schakelen’ en na te
denken over de manier waarop ze zich verplaatsen. Het is een
oproep om andere vervoermiddelen uit te proberen en soms
de wagen te laten staan. Want voor elke verplaatsing is er een
geschikt vervoermiddel.
HEBT U NOG VRAGEN?

stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitslijn 09 210 10 30
mobiliteit@stad.gent
Nieuwsbrief via stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitsbedrijf, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent
Gesloten van 24 december tot en met 2 januari.
• Bedrijven kunnen met vragen terecht bij de Mobicoacheconomie.

Huidig zicht op Verlorenkost

Toekomstig zicht op Verlorenkost

Mobiliteit in Gent

• Welzijnsorganisaties kunnen terecht bij de MobicoachWelzijn. Meer info over ondersteunende maatregelen voor de
zorgsector of mensen met een beperkte mobiliteit vindt u op
stad.gent/mobiliteitsplan/welzijn.
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vervolg BUSJE KOMT ZO pag >4
Die circulatiewijzigingen gelden niet voor trams,
bussen en taxi’s. Straten met minder autoverkeer
en extra vrije beddingen zorgen ervoor dat trams
en bussen vlotter en stipter kunnen rijden. Heel
wat buslijnen zullen van die ingrepen profiteren.

Buschauﬀeur Riza Kerman (35) hoeft
nu niet langer aan te schuiven
in de Sint-Michielsstraat.

Dat weet ook buschauffeur Riza Kerman van Lijn 3
tussen Gentbrugge Braemkasteel en Mariakerke
Post. “Bij een volle Sint-Michielsparking stond
mijn bus vaak mee aan te schuiven in de SintMichielsstraat. Begin december is daar eenrichtingsverkeer ingevoerd. Normaal gezien is
dat een tijdelijke maatregel in het kader van de
Winterfeesten, maar omdat dezelfde aanpassing op
de planning stond van het Circulatieplan, besliste
het stadsbestuur om ze definitief in te voeren. Ik
ben tevreden: ik kan nu vlotter doorrijden, waardoor de reizigers sneller op hun bestemming zijn.”

In Gent is zeulen met winkeltassen verleden tijd

Kerstshoppen zonder handen
Twee zakken cadeautjes, een feestoutfit
en drie ﬂessen wijn kopen en even later
alles ophalen in de parking waar uw
auto staat? Dat kan.
Dankzij de service SHOP & HOP
hoeft u in Gent niet langer te
sleuren met winkeltassen. Het
experiment van de Stad loopt
sinds september, maar is met de
komende eindejaarperiode aan
z’n ultieme proefstuk toe. Is
handenvrij winkelen een gat in
de markt? De Wijze Gazet legde
z’n oor te luisteren bij een kooplustige Gentenaar en een deelnemende winkelier.

OOK GENT
EXPERIMENTEERT
Tijdens het najaar van 2016 organiseerde de Stad samen met De Lijn
de Groene Mobizone, een campagne
op maat van inwoners uit groot Gent.
De campagne zette mensen aan om
na te denken over de manier waarop
ze zich verplaatsen. Inwoners werden via banners en advertenties op
sociale media gestimuleerd om duurzame vervoermiddelen (tram, bus,
trein, Blue-bike deelfietsen, fietsverhuur of autodelen) ook effectief uit
te proberen.
In totaal waren 3.500 inwoners bereid
een combinatie van bovenstaande
vervoermiddelen uit te proberen. De
finale resultaten van deze campagne
worden eind dit jaar verwacht.

GRATIS!

“De eindejaarsshopping in december en de solden in
januari moeten voor de definitieve doorbraak
van handenvrij winkelen in Gent zorgen. In de loop van
2017 wordt de klantenservice uitgebreid naar enkele
fietsparkings en P+R's. In de toekomst willen we zelfs
thuislevering mogelijk maken. Zo combineren we een
echte winkelbeleving in Gent met het comfort
van online shoppen.”

YVES DE MOOR, zaakvoerder
van de kruidenierswinkel Moor & Moor:
“Volgens mij zijn er twee soorten shoppers: enerzijds
mensen die zeer goed weten wat ze willen en vanuit
hun zetel via internet bestellen, anderzijds kooplustigen die meer van de ervaring houden. En dat is nu
net waar de hedendaagse winkelier op moet inzetten: beleving. Het SHOP & HOP-initiatief vergroot
de beleving van de klant, die z’n handen vrij houdt.
Dat de leveringen gebeuren door fietskoeriers is een
duurzaam pluspunt. De werkwijze is nog even aanpassen, maar dat is op zich niet abnormaal. Aan een
nieuwe smartphone of keukenrobot moet je ook even
wennen. Geef toe, het concept is toch zalig: rondlopen in Gent met de kinderen zonder te moeten zeulen met pakken en zakken... Het is zoals filmsterren
shoppen: handenvrij winkelen en op het afgesproken
uur je buit in ontvangst nemen vlakbij je wagen.”

vervolg AARHUS pag >4

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL
De nauwe samenwerking tussen alle betrokken
partijen én het experimenteren met nieuwe
oplossingen, is voor Gustav Friis een goed
werkende formule. "Stad en inwoners hebben
elkaar nodig. Uiteindelijk hebben we allemaal
hetzelfde doel voor ogen: zo vlot mogelijk op
je bestemming geraken."

31/01/'17

Christophe Peeters, schepen van Middenstand:

UITGEBREID AANBOD
De Lijn en de Stad Gent willen het openbaar vervoer in en rond Gent uitbreiden en versterken.
De uitbouw van het tram- en busnet moet de reiziger meer comfort bieden en de mobiliteit in en
rond de stad verbeteren. Daar zijn nu al twee mooie
voorbeelden van: de nieuwe buslijn 8 en de tramverlenging naar Zwijnaarde. Sinds begin november rijdt tramlijn 21 door tot in Zwijnaarde Dorp
met Bibliotheek Ter Linden als nieuwe eindhalte.
De nieuwe buslijn 8 verbindt het AZ Sint-Lucas,
via Sint-Jacobs en Zuid, met het Arteveldepark
(Ghelamco).

bleken na het experiment dan weer minder overtuigd. Tijdverlies bleek hierbij het belangrijkste
tegenargument. "Hoe dan ook is het de moeite
waard om alle opties uit te proberen. Zoals bij
het Early Birds experiment, waarbij 6 mensen
een tijdje zeer vroeg met de wagen naar het
werk reden en veel vroeger mochten stoppen
met werken. Alle deelnemers waren lovend over
de extra tijd die ze hierdoor hadden met hun
gezin. Dit project wordt nu samen met de bedrijven verder uitgewerkt."

NOG TOT
S
MINSTEN

"Het is zoals filmsterren shoppen:
handenvrij en makkelijk."

Momenteel kunnen shoppers
elke zaterdag en op koopzondagen
handenvrij winkelen in de binnenstad.
Hoe dat precies werkt,
leest u op www.shopenhop.gent

WOUTER HUYS woont in Gent:

“Dit jaar gaan we op skivakantie tijdens de kerstvakantie, we moeten dus vooraf onze cadeautjes onder de boom krijgen. Op ons lijstje staan
2 flessen wijn, een gezelschapsspel en een dikke
trui voor onze dochter. Ik registreer me via de
Bringme-app en rij met de wagen in de Parking
Sint-Michiels. Onze buit? 2 flessen wijn van 'Collin',
een gezelschapsspel en turbo kleurplaat van 'De
Banier' en een trui van 'Max en Ine'. Omdat we
van SHOP & HOP gebruikmaken, stappen we de
eerste 2 winkels buiten zonder cadeautjes. Eerst
voelt dat wat vreemd, maar eigenlijk is het vooral
makkelijk. 'Max en Ine' neemt nog niet deel aan dit
project, waardoor we toch nog met een zakje rondlopen. Maar dat past perfect in de kinderwagen.
Na een verfrissend drankje in het Hof van Herzele
krijgen we de melding dat de boodschappen zijn
toegekomen in een gereserveerd kastje in de SintMichielsparking. Daar hou ik de QR-code voor de
scanner, meteen klappen er twee deurtjes open.
Wat een gemak! Goede service dus, een geslaagd
experiment. Als Gentenaars hopen we dat het op
termijn ook mogelijk wordt om aan huis te leveren.”

"Ik hoop dat het later ook mogelijk
wordt om aan huis te leveren."
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JEUGD

VAN PARKING
TOT PICKNICKPLEK

DEELFIETSEN
VERVANGEN
SCHOOLBUS

Gent is een studentenstad en dat
laat zich ook voelen in het verkeer.
Er zijn niet alleen veel studenten
op de been, maar ook wie werkt
op een hogeschool of universiteit verplaatst zich dagelijks. Zo
telt de Universiteit Gent (UGent)
maar liefst 9.000 werknemers.
Oerdegelijke schoolfietsen als
vervanger voor de schoolbus

De kinderen van basisschool
De Lotus in de Grensstraat in
Wondelgem springen voortaan niet
meer automatisch op de schoolbus
voor een sportieve of culturele
uitstap.
Deze school, die al jaren de leerlingen aanmoedigt
om met de fiets naar school te komen, beschikt
nu over 25 deelfietsen. De robuuste tweewielers

zijn speciaal gemaakt voor kinderen van het
tweede tot het zesde leerjaar. Geschikt voor groot
en klein én onderhoudsarm. Bedoeling is om bij
korte afstanden de schooluitstapjes per fiets te
maken. Maar evengoed worden ze ingezet om
de kinderen tijdens de sportlessen wat extra te
trainen in hun fietsvaardigheden. Tijdens weekends en vakantieperiodes worden de fietsen
gedeeld met andere organisaties, zodat ze zelden
op stal staan. De Lotus bespaart hiermee niet
alleen op busvervoer, maar creëert zo ook een
fietscultuur op school.

Die worden zoveel mogelijk gestimuleerd om
zich duurzaam te verplaatsen. En dat heeft
zo zijn voordelen. De UGent voert een bewust
mobiliteitsbeleid. Ook in 2020 moeten de campussen vlot bereikbaar zijn en moet de
milieu-impact van de verplaatsingen omlaag.

Die mensen willen we overtuigen om zich anders te
verplaatsen. We communiceren hierover, ook bij de
kennismakingsgesprekken met nieuwe medewerkers. Momenteel kiest 83% van de studenten voor
de fiets. Ook daar willen we nog vooruitgang zien.”

VAN PARKING TOT PICKNICKPLEK
Maar niet alleen het milieu is een drijfveer om
werk te maken van een mobiliteitsbeleid. "We willen onze campussen ook aantrekkelijker maken. Zo
bouwden we al een autoparking om tot een grote
fietsenstalling. Een kleinere parking kreeg tijdelijk
een nieuw leven als picknickplek. Met dit experiment lieten de studenten architectuur en stedenbouw ons voelen wat we allemaal kunnen doen
met die ruimte zonder auto’s.”

Riet Van de Velde, Afdelingshoofd Milieu van
UGent: "We stimuleren onze medewerkers al
jaren om zich duurzaam te verplaatsen. Onze cijfers tonen aan dat steeds meer mensen er bewust
voor kiezen om naar de universiteit te fietsen,
op tram of bus te springen of per trein te pendelen. Toch is er nog werk aan de winkel. Nog
heel wat automobilisten wonen op fietsafstand
of op minder dan 3 km van een treinstation
met een rechtstreekse verbinding naar Gent.

Parking werd omgebouwd
tot picknickplek

>
TOEKOMST
Regionaal verkeerscentrum Gent bundelt alle mobiliteitsinfo in real time

DE SLIMSTE
REISWEG IN EEN
OOGOPSLAG
Een bericht op Facebook dat laat
weten dat uw gebruikelijke bus naar
Gent-Dampoort vertraging heeft. Een
gps die uw route herberekent zodra
er een ongeval is gebeurd, of een
WhatsApp-bericht dat u eraan
herinnert dat de rioleringswerken
in uw straat van start gaan.
Toekomstmuziek? Als het aan het regionaal verkeerscentrum ligt, hoeft het niet meer zo lang
te duren. De Stad Gent bouwt een regionaal verkeerscentrum uit dat gebruikers automatisch op de
hoogte brengt van alle mobiliteitsinfo die voor hen
relevant is. Zo wil het stadsbestuur ervoor zorgen
dat elke weggebruiker over accurate mobiliteitsinformatie beschikt.

SLIMME SAMENWERKINGEN
Verkeerscentra bestaan traditioneel uit dure systemen met veel monitors. Medewerkers volgen
er de klok rond het autoverkeer op onze wegen.
Het Gents verkeerscentrum wijkt daarvan af:
het houdt rekening met alle vervoermiddelen
én is volledig virtueel. Dat betekent dat slimme
internetsystemen dag en nacht automatisch
de mobiliteitsgegevens over Gent in de gaten
houden. Hoe dat kan? Door samenwerkingen aan
te gaan met o.a. De Lijn, de NMBS, de politie, het
Vlaams Verkeerscentrum en de rijhulpmiddelen
Coyote en Waze. Zodra het systeem iets afwijkends
opmerkt, stuurt het automatisch een bericht uit.
Dat kan gaan van een parkeergarage die volzet is
tot een file of treinvertraging. Gebruikers krijgen
up-to-date info over alle vervoermiddelen.
OP MAAT VERPAKT
Momenteel verzamelt de Stad Gent zoveel mogelijk
mobiliteitsdata en deelt ze die via Twitter en
open data op haar portaal (www.verkeer.gent).
De volgende stap is om de informatie tot bij de
gebruiker te krijgen. Hoe dat zal gebeuren? Via een
webpagina, persoonlijke berichten op sociale media,
het navigatiesysteem van de gebruiker of de digitale borden op straat. Bedoeling is dat gebruikers
meteen zien hoe ze op de slimste manier op hun
bestemming kunnen geraken.

PER ELEKTROBUS
NAAR DE KOUTER,
ALSTUBLIEFT!

Binnenkort rijden er elektrische
busjes door het autovrij gebied
van de Gentse binnenstad.
Zo wordt het voor mensen
die minder goed te been zijn,
makkelijker om zich te
verplaatsen. Maar iedereen
kan gratis op- en afstappen,
zo klinkt het bij de Stad.

VLOT NAAR HET CENTRUM
Omdat parkeren in het autovrij gebied onmogelijk is, komen er extra parkeerplaatsen voor
mensen met een beperking aan de rand van
het autovrij gebied. De elektrische busjes zullen langs de meeste van die locaties passeren,
zo maakt de Stad zich sterk. Elodie Demeyer
(80) uit de Puinstraat in Gent verduidelijkt het
probleem: “Hoe kan ik binnenkort nog iets gaan
eten bij Cour St. Georges? Ik kan niet zo ver
stappen. Die gratis busjes kunnen een oplossing
zijn als ze rijden tot op een plek waar mijn man
me mag afzetten en ophalen met z’n wagen.”

Vanaf 3 april wordt het autovrij gebied in
Gent groter. Dat betekent dat bewoners en
bezoekers verder moeten stappen: niet evident voor mensen die minder mobiel zijn.
Daarom zet Gent drie elektrische busjes in
die de hele dag tegen 5 à 7 kilometer per uur
door de binnenstad rijden.
HOP ON HOP OFF
De busjes volgen een vaste route met een
frequentie van 10 tot 15 minuten. Ze houden
halt op 8 vaste stopplaatsen, maar reizigers
die willen meerijden, kunnen overal langs het
traject op- en afstappen. Goed om te weten:
de busjes beschikken niet over een lift voor
rolstoelgebruikers.

Deze elektrische busjes rijden al rond in
het Nederlandse stadje Sneek.

>
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SPORT
MOBIELE FIETSHERSTELPLOEG
Verschillende diensten zetten personeelsleden en studenten aan om op een slimme
manier naar de campus te komen. “Zo hebben wij een mobiele fietshersteldienst die
uitrukt bij fietspech, en kunnen onze medewerkers elektrische fietsen uitproberen. Voor
wie met het openbaar vervoer komt, zijn er
deelfietsen en -auto's om zich overdag te
verplaatsen."

BEWUST EN GEZOND
NAAR HOGENT
Ook bij Hogeschool Gent (HoGent)
staat mobiliteit hoog op de agenda.
"We proberen alle medewerkers
bewust te maken van hun verplaatsingsgedrag. Zo zorgde het
fiets- en motivatieprogramma 'Bike
to work' ervoor dat mensen aan den
lijve ondervonden dat fietsen naar
het werk best leuk is", stelt Frank
Claeys van de dienst preventie, milieu
en welzijn. "Binnenkort zit ik ook
samen met Taxistop, om 'schoolpool'
te bespreken, een initiatief dat
het makkelijker maakt om te carpoolen naar de campus. De auto wordt
hier dus niet verbannen. Maar, afhankelijk van agenda en weersomstandigheden, kan iedereen zich bewuster
én gezonder verplaatsen."

ZO BOLT
DE ELEKTRISCHE BUS
BINNENKORT VOORBIJ:
• Drie elektrische busjes rijden
een hele dag in een vaste lus door
de Gentse binnenstad tegen 5 à 7
kilometer per uur.
• Reizigers kunnen overal op- en
afstappen door hun hand op te
steken.
• Er komen extra parkeerplaatsen
aan de rand van het autovrij
gebied. Minder mobiele mensen
kunnen daar afgezet worden en
vervolgens gebruikmaken van het
elektrisch busje dat langs deze
locaties passeert.

BUFFALO'S ON THE ROAD
Een volksverhuizing is het niet,
maar het scheelt niet veel. Wanneer KAA Gent thuis speelt,
beweegt er wat rond de Ghelamco
Arena. De blauw-wit gekleurde
massa verplaatst zich te voet,
met de fiets, springt op en
af de pendelbus of komt van de
parking gewandeld.
Uit het gemengd verkeer rond
de voetbalsite blijkt duidelijk dat
supporters nadenken over hoe ze
zich richting stadion begeven.

Bij een thuismatch van de Buffalo’s is er heel wat
volk op de been. Tot 20.000 supporters begeven
zich dan richting de Ghelamco Arena en gelukkig
doen ze dat niet allemaal op dezelfde manier. De
voetbalfans komen massaal met de fiets en maken
gretig gebruik van de pendelbussen en het openbaar vervoer. Wie met de wagen komt en een parkeerkaart heeft, doet aan carpoolen. Dat de spelers zoveel mogelijk moeten scoren, is duidelijk
niet de enige zorg van het bestuur van KAA Gent.

SLIM NAAR GHELAMCO ARENA
"De bereikbaarheid van het stadion staat bovenaan onze agenda”, verzekert manager van KAA
Gent Michel Louwagie. “Toen in 2013 het nieuwe
stadion klaar was, waren de rotonde, de fietspaden
en de tuibrug over de Ringvaart er nog niet. Ook de
parkeermogelijkheden zijn beperkt. Al van bij het
begin moesten we dus alle mogelijke alternatieven
om hier veilig en vlot te geraken in ons eigen mobiliteitsplan gieten. Dat plan sturen we nu nog voortdurend bij, samen met de partners én supporters.
Zo maken we straks nog werk van zebrapaden, een
nieuwe standplaats voor de taxi’s en een grotere
kiss-and-ride."

“De
bereikbaarheid
van het stadion
staat bovenaan
onze agenda.”

Eerst telden we 600 vaste fietsenstallingen, nu zijn
het er al 3.400. Dat leverde ons ook het Europese
label op van 'gezond stadion', omdat we supporters
stimuleren om zich actief naar het stadion te begeven", laat Wim Beelaert, communitymanager KAA
Gent, trots weten.

Michel Louwagie, manager van KAA Gent

VELO BUFFALO
Ook de supporters zelf engageren zich om het verkeer naar en van het stadion te verbeteren. Zo werd
de Facebookgroep 'Velo Buffalo' in het leven geroepen, die onder meer via sociale media supporters
warm maakt om naar het stadion te fietsen. "Bij
elke thuismatch tellen we gemiddeld 2.500 fietsers.

Als de Gantoise thuis speelt, is
het altijd 'vollen bak'

SUPPORTERS DELEN HUN GEHEIMEN

• De busjes worden elektrisch
aangedreven en zijn dus
milieuvriendelijk.
Veronique Van Den Steene
& Veerle Dobbelaere
Evergem
"Wij kopen hier elk seizoen onze
eigen parkeerplek. We doen aan carpooling en delen dus de kosten."

• De busjes kunnen 8 tot 12 personen
vervoeren. Bij slecht weer zitten de
passagiers beschut.

AGENDA

18/02/'17

BEZOEK DE REIZENDE INFOSTAND

Hebt u vragen over het Circulatieplan?
Weet u niet hoe u binnenkort naar uw
werk of woning moet stappen, fietsen
of rijden? Kijk dan waar de reizende
infostand halt houdt.

OP DE WIJKBEURS
De reizende infostand passeert langs verschillende wijkbeurzen die door de Stad
worden georganiseerd. Hieronder ziet u
een overzicht van de eerstkomende wijkbeurzen. Hebt u vragen of opmerkingen
over het Circulatieplan, ga dan zeker langs.
21/01/'17

BEDRIJVENCENTRUM DE PUNT
KERKSTRAAT 108, GENTBRUGGE

4/02/'17

WOONZORGCENTRUM
ZONNEBLOEM
HUTSEPOTSTRAAT 29, ZWIJNAARDE

25/03/'17

BUURTLOODS
PATRIJSSTRAAT 10, GENT
(MUIDE-MEULESTEDE-AFRIKALAAN)
DE WELZIJNSKNOOP
HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG

Een overzicht van alle wijkbeurzen vindt u op
stad.gent/wijkbeurs.

IN UW LOKAAL DIENSTENCENTRUM
De mobiele infostand passeert langs verschillende lokale
dienstencentra. Op deze data kunt u tussen 9 en 16 uur bij
iemand terecht met uw vragen of bezorgdheden.
01/02/'17

DE BOEI • VAARTSTRAAT 2A, GENT

07/02/'17

DE KNOOP
HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG

08/02/'17

DE HORIZON
FERDINAND LOUSBERGKAAI 12, GENT

14/02/'17

DE WATERSPIEGEL
MEULESTEDESTEENWEG 510, GENT

Hans & Maarten Engels
St-Amandsberg
"Wij verkiezen de fiets.
Met de bus moeten we
ons houden aan
de uurregeling."

21/02/'17

SPELTINCKX
MEERSEMDRIES 4, GENTBRUGGE

Peter Goemaere
centrum Gent
"Ik neem altijd de
pendelbus aan het Zuid.
Handig en veilig."

JANUARI 2017: OPROEP
BURGERKABINET CIRCULATIEPLAN

De voorbereidingen voor de invoering van het
Circulatieplan zijn aan de gang. Gesprekken met
bewoners en specifieke groepen hebben al geleid tot
28/02/'17
DE REGENBOOG 		
		
verschillende verfijningen. Maar daar stopt de dialoog
LUCAS DE HEERESTRAAT 83, GENT
niet. Ook na de invoering van het Circulatieplan wil de
01/03/'17
DE VLASCHAARD
Stad de vinger aan de pols houden en samen met de
JUBILEUMLAAN 219, GENT
Gentenaar bekijken wat mogelijke knelpunten en kan07/03/'17
TEN HOVE
sen zijn. Daarom komt er vanaf het voorjaar van 2017
BEGIJNHOFDRIES 33, GENT
een burgerkabinet dat zal bestaan uit Gentenaars. Die
worden geselecteerd na een open oproep in de tweede
08/03/'17
DE THUISHAVEN 			
helft van januari. Hou dus het Stadsmagazine in het
NEUSEPLEIN 33, GENT
oog! Op de webpagina www.stad.gent/burgerkabinet
vindt u binnenkort meer info.
Wanneer de infostand niet op reis is, staat hij in
de inkomhal van het Administratief Centrum Zuid.
03/04/'17 INVOERING CIRCULATIEPLAN
Op die momenten is de infostand onbemand.
Momenteel wordt de reiskalender van de infostand nog verder ingevuld.
Het Mobiliteitsbedrijf en de Mobiliteitslijn zijn:
Surf naar www.stad.gent/mobiliteitsplan of bel
• gesloten van 26 december t.e.m. 2 januari
naar de Mobiliteitslijn (09 210 10 30) om op de
2017(geen telefoons of mails mogelijk).
hoogte te blijven van alle data en locaties.
• vanaf 3 januari terug tot uw dienst
22/02/'17

WIBIER
ANTWERPSESTEENWEG 768, GENT
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CULTUUR

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

AVONDJE UIT?
5 TIPS OM SLIM
HUISWAARTS TE KEREN

4.

5.
Naar een film, theater of concert gaan we vooral
om ons te ontspannen. Parkeer- en verkeersstress horen daar niet bij. Maar hoe geraken
cultuurliefhebbers na een avondje uit weer thuis?
Onze reporter geeft 5 tips om het efficiënt aan
te pakken.

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? Op een
doordeweekse – en regenachtige! - vrijdagavond
vat onze reporter post aan de Vooruit met de
prangende vraag: ‘Hoe keert u na de voorstelling
weer naar huis?’
Reen

Neem de fiets. Heel wat Gentse cultuurhuizen hebben extra
fietsvoorzieningen. De Vooruit heeft bijvoorbeeld een zeer grote
bewaakte fietsparking onder het terras. Ook de overdekte fietsparkings onder de Sint-Michielsbrug en het Emile Braunplein zorgen
voor een veilig en gratis onderkomen voor uw tweewieler, in het
hartje van de stad.
Of combineer het nuttige aan het aangename: tijdens een bezoek
aan de Handelsbeurs kan uw fiets een onderhoudsbeurt krijgen.
Het volstaat een afspraak te maken via velovelo.be.

Sim
o

Naar het theater in NTGent? Een concert in de Handelsbeurs?
Met het combiticket van De Lijn kunt u op vertoon van uw toegangsticket gratis de tram en bus nemen. Zo slaat u twee vliegen
in één klap.

rm
He

Het nachtnet van De Lijn brengt u na een avondje film, theater of
concert veilig naar huis. Acht nachtbussen rijden 7 dagen op 7 tot
1 uur ’s nachts. Ze volgen hetzelfde traject als overdag. Ze hebben
ook hetzelfde nummer, maar met een 'N' ervoor. Komt u van iets verder? Dan kunt u een nachtbus combineren met een park-and-ride.

an

s

Antwerpen

Gentbrugge

“ Met de ﬁets! Liever een
kwartier ﬁetsen dan een
kwartier parking zoeken.
Zoveel gezonder en sportiever.”

Tom

3.

CULTUURLIEFHEBBERS
AAN HET WOORD

en

2.

Kunt u zich moeilijk verplaatsen, of heeft u na een avondje stappen een glas te veel op? Dan brengt de taxi u veilig naar huis.
Gentenaars met een beperkt inkomen die zich moeilijk kunnen
verplaatsen, kunnen bij de Stad taxicheques aankopen tegen een
verlaagd tarief.

Vrijdagmarkt
anno 1970 en nu

“ Ik heb geen auto, maar
geraak hier vlot met de
trein. Van Gent Sint-Pieters
is het nog 25 minuten stappen naar de Vooruit, want
ik ga graag te voet. Met de
tram geraak je er ook. Om
terug te keren zouden latere
treinen welkom zijn, maar
vanavond blijf ik lekker in
Gent logeren.”

ZOEKERTJE
De Stad is nog op zoek naar een
geschikte naam voor de minibusjes
die binnenkort door de binnenstad
zullen bollen (zie pag. 6).
Wie bruist van de originele ideeën,
kan een naam voorstellen via
mobiliteit@stad.gent met ‘busje
zoekt naam’ als onderwerp.

MEER NIEUWS IN UW DIGITALE BRIEVENBUS

Met Postbuzz heeft elk adres een gratis digitale brievenbus.
Ook de Stad Gent plaatst er berichten die voor u, uw straat,
buurt of wijk van belang zijn. Die kunnen gaan over verkeer,
parkeren, wegenwerken of een leuke activiteit in uw buurt.
Ga dus zeker eens kijken naar www.postbuzz.com.

KRUISWOORDRAADSEL
5
6

1

7

2

cayman.be

1.

Vormen de bovenstaande alternatieven toch geen oplossing?
Dan kunt u misschien carpoolen? De Facebookgroep ‘cultuurpoolen’ helpt u als cultuurliefhebber met uw zoektocht naar
een lift. Uiteraard kunt u ook met uw eigen wagen naar Gent
komen: alle centrumparkings blijven bereikbaar.

8
9

HORIZONTAAL
3
1. Plan dat aangeeft
hoe de circulatie van
het autoverkeer er in
Gent zal uitzien vanaf
03/04/2017
2. Wie gaat na of
bezoekers reglementair
geparkeerd staan in de
binnenstad?
3. Handenvrij shoppen
en je aankopen laten
bezorgen
4. Straat waar de fietser
voorrang heeft en de
auto hem niet mag
inhalen

-

-

William, consultant VDAB

“Ik neem elke dag
de bus naar mijn werk,
samen met mijn
blindengeleidehond.
Gewoon, collega’s
onder mekaar.”

10

4

VERTICAAL
5. De Stad Gent stimuleert u om
even stil te staan bij hoe u
zich verplaatst van A naar B.
Die campagne heet...
6. Dit bedrijf van de Stad behandelt alle aanvragen in verband met mobiliteit: fietsen,
parkeren, vergunningen, ...

7. Plaats waar een straat wordt
afgesloten voor doorgaand
verkeer
8. Deense stad met gelijkaardige mobiliteitsuitdagingen
als Gent

9. Facebookgroep van KAA Gent
die mensen warm maakt om
met de fiets naar het stadion
te gaan
10. Maatschappij die instaat
voor het openbaar vervoer
in Gent

Hoe gaat u vlot naar Gent? Kies op het juiste moment voor het
gepaste vervoermiddel. Laat u alvast inspireren door William en
andere Gentenaars.
Schakel mee naar www.stad.gent/schakelslim-William

