Specificaties voor de subsidie voor de exploitatie van deelfietsen op
het openbare domein voor het kalenderjaar 2022
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de exploitatie van deelfietsen op het openbare
domein in 2022 moet de vergunninghouder minstens deelfietsen aanbieden op de hieronder
aangeduide locaties (wijken, P&R’s) en tijdens de hieronder genoemde evenementen (Gentse
Feesten en Gent Autovrij.

Vereiste locaties : 5 wijken
Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) wenst minstens deelfietsen in hubs binnen de 400 meter
(wandelafstand) van elke bewoonde of ontwikkelde locatie in deze 5 wijken: Bloemekenswijk,
Muide-Meulestede-Afrikalaan, Dampoort, Oud-Gentbrugge en Ledeberg. De afbakening van deze 5
wijken zijn te vinden hieronder en in het GIS-bestand dat te vinden is op de webpagina.
Indien er verschillende vergunninghouders zijn, kunnen de hubs in onderling overleg met de Stad
(IVA Mobiliteitsbedrijf) verdeeld worden. De locaties van deze 5 wijken zijn hieronder gevisualiseerd
op kaart. Een digitaal GIS-bestand kan opgevraagd worden bij mobiliteit.fiets@stad.gent.

Vereiste locaties : Park and Rides
Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) wenst minstens deelfietsen aan volgende P&R’s:
-

P&R The Loop (https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ridepr/pr-loopexpo)
P&R Muide (https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ride-pr/prmuide)
P&R Gentbrugge (viaduct E17): nog geen webpagina op https://stad.gent (P&R opent
binnenkort opnieuw) (https://goo.gl/maps/VyB4Wa58tMXgPpcUA)
P&R Oostakker (https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-and-ridepr/pr-oostakker)
P&R Watersportbaan (https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/park-andride-pr/pr-watersportbaan)
1 extra P&R die de Stad kan kiezen indien er door specifieke omstandigheden (wegenwerken,
omleidingen) nood aan zou zijn

Indien er meerdere vergunninghouders zijn, kunnen de verplichte P&R’s verdeeld worden onder de
verschillende aanbieders.

Vereiste deelfietsen tijdens evenementen: Gentse Feesten en Gent Autovrij
Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) wenst minstens 150 deelfietsen (of 75 indien elektrische fietsen)
aan de P&R’s gedurende de 10 dagen van de Gentse Feesten (15 juli tot 24 juli 2022) en gedurende 1
dag ter gelegenheid van Gent Autovrij (18 september 2022).
De fietsen die gedurende het jaar aan de P&R’s geplaatst worden, worden hierin reeds
meegerekend. Ten laatste in maart 2022 of later wanneer de vergunning pas nadien wordt uitgereikt,
wordt een overleg georganiseerd tussen de Stad (IVA Mobiliteitsbedrijf) en de vergunninghouder om
de verdeling van de deelfietsen over de P&R’s te bepalen.
Indien er meerdere vergunninghouders zijn, kunnen de verplichte P&R’s verdeeld worden onder de
verschillende aanbieders.

