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2016 was een belangrijk jaar voor de Stad Gent. Het nieuwe Parkeerplan ging van 

start en de voorbereidingen voor het Circulatieplan draaiden op volle toeren. De Stad en het Mo-

biliteitsbedrijf hielden een duidelijk doel voor ogen: Gent veilig, leefbaar en bereikbaar houden. 

Hoe dit in z’n werk ging, vertellen schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Filip Watteeuw,  

en de directeur van het Mobiliteitsbedrijf, Frank Vanden Bulcke. Ze doen dit aan de hand van  

6 symbolische getallen.

 
Begin 2016 keurde de gemeenteraad 

de eerste versie van het Circulatieplan 

goed, op voorwaarde dat enkele rand-

voorwaarden gerealiseerd werden. Een participatietraject 

opstarten met burgers was er één van. “Het was belangrijk 

dat we in gesprek gingen met heel wat mensen, organisaties 

en belangengroepen”, vertelt schepen Filip Watteeuw. “Van 

hen kregen we een pak voorstellen en suggesties. Hiermee 

gingen we aan de slag. Het maakte het Circulatieplan ster-

ker.” Het resultaat was Circulatieplan 2.0, een aangepaste 

versie van het plan. “De bijkomende participatieronde zorg-

de voor een aantal fundamentele wijzigingen aan het plan”, 

bevestigt Frank Vanden Bulcke. “De aanpassingen hadden 

een grote impact op de organisatie van het Mobiliteitsbe-

drijf, maar het plan wordt nu meer gedragen door de bevol-

king. En dat is een groot voordeel.”

 

 
 
 

Een belangrijk onderdeel van het 

Mobiliteitsplan, is het Parkeer-

plan dat in 2016 van start ging. 

“Met het Parkeerplan willen we de parkeerdruk verlichten 

en de vele parkeertarieven en –zones in de stad eenvoudi-

ger maken”, verduidelijkt schepen Filip Watteeuw. “Het plan 

komt zowel bewoners als handelaars ten goede.” Met het 

parkeerplan verdubbelt de betalende zone in de stad. Daar-

voor werden er 1.107 nieuwe parkeerautomaten geplaatst. 

“Dit was geen eenvoudige opdracht”, geeft Frank Vanden 

Bulcke toe. “De nieuwe parkeertarieven zijn niet onbespro-

ken, maar noodzakelijk indien we onze doelstellingen willen 

bereiken. Het Parkeerplan was meer dan enkel nieuwe auto-

maten plaatsen. We moesten de controleroutes aanpassen 

en we digitaliseerden de bewonersvergunningen en de par-

keercontrole. Onze controleurs kunnen nu op basis van de 

nummerplaat bekijken of de chauffeur parkeergeld betaal-

de of een vergunning voor z’n voertuig heeft aangevraagd.”

In 2016 werden er door  

het Mobiliteitsbedrijf 

19.847 vergunningen 

voor het autovrij gebied uitgereikt. Dit aantal zal in 2017 al-

leen maar toenemen, want het autovrij gebied wordt groter. 

“Vriend en vijand beamen dat het voetgangersgebied dat 

in 1997 is ingevoerd, goed is voor Gent”, stelt schepen Filip 

Watteeuw vast. “Met het Mobiliteitsplan bouwen we hierop 

verder en maken we het autovrij gebied groter. Zo zorgen we 

ervoor dat onze stad nog aangenamer wordt om te flaneren, 

af te spreken met vrienden of gewoon om te winkelen.” “Er 

zullen ook nieuwe regels gelden voor het autovrij gebied”, 

voegt Frank Vanden Bulcke toe. “De nieuwe regelgeving is 

Filip Watteeuw

2.0 1.107

19.847
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gemaakt op maat van de vele gebruikers. De medewerkers 

gingen creatief en professioneel aan de slag om voor ieder-

een op zoek te gaan naar oplossingen.”

Mobiliteit is een thema dat iedereen aanbelangt. 

Iedereen kiest dagelijks een vervoermiddel om 

zich te verplaatsen. Met de Schakel Slim-campag-

ne zet het Mobiliteitsbedrijf Gentenaars en Gent-bezoekers 

aan om bewust na te denken over hoe zij zich verplaatsen 

in de stad. De campagne stimuleert om ‘slim te schakelen’ 

tussen de 6 verschillende vervoermiddelen: te voet, met 

de fiets, tram, bus, taxi of auto. “Het is onze taak om de 

mogelijkheden van stappen, fietsen en openbaar vervoer te 

belichten”, merkt schepen Filip Watteeuw op. “Veel bezoe-

kers, maar ook Gentenaars, zijn verbaasd als ze merken dat 

dit ook voor hen werkelijk handige alternatieven zijn.” “Het 

Mobiliteitsplan vroeg om een doorgedreven communicatie-

plan”, vult Frank Vanden Bulcke aan. “De uitdaging ligt erin 

de juiste boodschap bij de juiste doelgroep te brengen. Dat 

is niet evident. Dankzij de Schakel Slim-campagne en onze 

samenwerking met andere stadsdiensten slagen we erin 

onze inwoners en bezoekers voldoende voor te bereiden op 

3 april.”

 

133, zoveel medewerkers telde het  

Mobiliteitsbedrijf eind 2016. “De invoering 

van het Parkeer- en Circulatieplan is niet 

mogelijk zonder een gedreven en professioneel team”, ver-

telt Frank Vanden Bulcke. “Twintig parallel lopende projec-

ten die elkaar beïnvloeden, dat vroeg om een wijziging van 

de interne samenwerkingsverbanden. Dankzij een nieuwe 

projectwerking hebben we alles in goede banen kunnen lei-

den. 2016 was het jaar van teamwork. We hebben intensief 

samengewerkt. Daar kan je als directeur enkel trots op zijn, 

en dat ben ik ook.” Schepen Filip Watteeuw bevestigt: “Het 

was een immense opdracht om het Mobiliteitsplan voor te 

bereiden en te realiseren. Niet enkel het Mobiliteitsbedrijf, 

maar ook vele andere diensten hebben hier hard aan ge-

werkt. Die intense samenwerking was niet altijd gemakke-

lijk, maar heeft zijn vruchten afgeworpen.”

We blikken vooruit naar 2017, 

het jaar waarin het Circulatie-

plan van start gaat. “Het is uitkij-

ken naar de reacties van de Gentenaars en bezoekers”, stelt 

Frank Vanden Bulcke. “We staan klaar om te helpen.” “De 

eerste weken na invoering zijn natuurlijk niet vanzelfspre-

kend” geeft schepen Filip Watteeuw toe. “Belangrijk is dat 

we nu samen met het Burgerkabinet de kwaliteit van het 

Circulatieplan kunnen versterken.” Maar de Stad Gent en 

het Mobiliteitsbedrijf denken verder. “Na het Circulatieplan 

is het werk niet af”, merkt Frank Vanden Bulcke op. “Ook de 

wijken buiten de binnenstad moeten grondig bekeken wor-

den. Bovendien zorgen nieuwe technologieën voor nieuwe 

uitdagingen. We zijn er klaar voor!”

Frank Vanden Bulcke

6

133

2017

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   3 11/04/2017   13:39



/ beleid

/ 4

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   4 11/04/2017   13:39



Aciatium veni nat et modi santure 
corios vel mos et volorepre vendae-
ro inum, sitaeped magnatquam al

Na een lange voorbereiding  
presenteren we een  
Circulatieplan dat 
de mobiliteit in de Gentse 
binnenstad zal verbeteren.

 / beleid

De afdeling Beleid is het ‘brein’ achter 

de Gentse mobiliteit. In 2016 boog deze 

afdeling zich vooral over de voorbereiding 

van het Circulatieplan. Dit ambitieuze plan 

zette z’n stempel op de werking van de cel 

Ruimtelijke Projecten & Vervoersplannen, de 

cel Operationeel Beleid en de Fietscel.

In nauwe samenwerking met de verschillende 

afdelingen van het Mobiliteitsbedrijf en 

andere diensten van de Stad Gent, 

werd het Circulatieplan verder op punt 

gezet. Scenario’s voor circulatie 

werden uitgetekend en aangepast,  

het vergunningen- en doorstromingsbeleid 

uitgewerkt, en de flankerende maatregelen 

voorbereid. Daarnaast bleven de scholen- 

consulenten inzetten op veilige  school-

omgevingen, en werkte de Fietscel verder om 

van Gent een echte fietsstad te maken.
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Circulatieplan
Naar Circulatieplan 2.0

In februari 2016 keurde de gemeenteraad de eerste versie van het Circulatieplan Binnenstad Gent goed. De gemeenteraad 

legde wel een aantal randvoorwaarden op, waaronder het opstarten van een participatietraject. In het voorjaar van 2016 

volgde een oplossingsgerichte dialoog met verschillende stakeholders, zoals bewoners, handelaars of middenveldorganisa-

ties. Uiteindelijk werd op 24 oktober 2016 het Circulatieplan 2.0 goedgekeurd.

7 teams, 1 masterprojectmanager

Eind 2015 stelde het Mobiliteitsbedrijf een masterprojectmanager aan voor de coördinatie van het Circulatieplan.

De 7 teams:

• Het team Gebiedsgerichte planning vertaalde de vi-

sie uit het strategisch Mobiliteitsplan naar een Circu-

latieplan. Het team verzorgde het overleg met stake-

holders en waakte over het besluitvormingsproces.

• Het team Publieke ruimte boog zich over de signa-

lisatie en bereidde de infrastructurele werken voor 

in overleg met de Dienst Wegen, Bruggen en Water-

lopen. Ook de coördinatie van het project Tijdelijke 

Inrichting van het Openbaar Domein (TIOD) volgden 

ze op. 

• Het team Wegwijs werkte rond de geleiding van de 

verkeersstromen, bijvoorbeeld de vertaling van het 

Circulatieplan bij de GPS-operatoren.

• Het team Netwerken optimaliseerde de verschillen-

de vervoersnetten in de stad, zoals de doorstroming 

op de R40 en de as Nieuwewandeling – Begijnhof-

laan – Opgeëistenlaan. Het team schreef ook een 

heldere visie uit over de plaats van de fiets in de 

stad, en werkte een plan uit voor natransport op 

park-and-rides.

• Het team Park-and-ride (P+R) zocht naar bijkomen-

de P+R-plaatsen op verschillende locaties.

• Het team Toegangsbeleid- en beheer tekende het 

vergunningenbeleid van het autovrij gebied uit, en 

zorgde voor slimme camera’s die de nummerplaten 

controleren. 

• Het team Monitoring startte met de voorbereiding 

van de jaarlijkse monitoring die de komende 3 jaar 

voorzien wordt.

De invoering van het 
Circulatieplan is een zeer 
omvangrijk project, er komt heel 
wat bij kijken. Om dit project 
goed te kunnen coördineren bleek 
een nieuwe organisatiestructuur 
nodig. Ik creëerde 7 teams die elk 
rond een bepaald thema werken. 
De projectleiders van de teams 
kwamen elke 3 weken samen in 
ateliers om de vooruitgang te 
bespreken. Op die manier kon ik 

het overzicht bewaren. 
Christoph Pyliser,  

masterprojectmanager van het Circulatieplan
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Projecten gelinkt aan het Circulatieplan 

Het Circulatieplan omvat een nieuwe circulatiestructuur voor gemotoriseerd verkeer en een groter autovrij gebied. Het 

plan zet de ambitie scherp voor tal van flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een vlottere stadsring, bijkomende 

P+R-plaatsen en een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Aan deze projecten werkte de afdeling Beleid in het 

kader van het Circulatieplan.

Park-and-rides

In 2016 zocht het Mobiliteitsbedrijf via een open oproep naar extra locaties om park-and-rides in te richten. Zowel private 

als publieke parkeerplaatsen kwamen daarvoor in aanmerking. Prioritaire locaties werden gedefinieerd, de ingediende 

voorstellen werden onderzocht. Eigenaars en projectmedewerkers namen plaats aan de onderhandelingstafel. De ambitie?  

Minstens 1.000 extra P+R-parkeerplaatsen in 2017.

Ook het natransport werd onder de loep genomen. Bepaalde locaties krijgen extra fietsvoorzieningen. Daar waar de ver-

binding met het openbaar vervoer minder ideaal is, komt er een gratis shuttle tussen de P+R en het centrum van de stad. 

Het bestek voor de shuttle werd in 2016 uitgeschreven. 

Slimme camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR)

Vanaf 3 april 2017 zullen maar liefst 35 slimme camera’s de toegang tot het autovrij gebied en de knippen controleren. De 

camera’s staan langs ‘toegangspoorten’: de enige straten die toegang geven tot het autovrij gebied. Twee toegangspoor-

ten met slimme camera’s werden begin 2016 technisch op punt gesteld. Intussen werd de toegangscontrole per locatie 

praktisch uitgewerkt. De nodige adviezen, toelatingen en vergunningen voor het plaatsen van de camera’s werden aange-

vraagd. Eind 2016 stonden er 7 slimme camera’s op 6 verschillende locaties.

Optimalisatie R40 en N430

Eens het Circulatieplan van start gaat, moet de stadsring (R40) meer verkeer kunnen slikken. In samenwerking met het 

Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht het Mobiliteitsbedrijf of de regeling van de verkeerslichten beter kon, en of er 

ingrepen noodzakelijk waren om de doorstroming te verbeteren. Er volgden verschillende maatregelen: 

• De kruispunten Nieuwewandeling-Overzet, en R40-Beneluxplein kregen een nieuwe lichtenregeling. 

• Het kruispunt Heuvelpoort werd aangepast: verkeer op de R40 van de Sint-Lievenspoort richting Kortrijksepoort 

kreeg 2 volwaardige rijstroken, verkeer in de andere richting kreeg een afslagstrook richting de Ferdinand Scribe-

dreef. 

• Werken aan de Sint-Lievenspoort en het kruispunt Bijloke.

Op de N430 werden voorbereidingen getroffen om op het kruispunt Coupure Links-Nieuwewandeling-Van Hembysebol-

werk-Contributiebrug lichten te plaatsen in 2017.

Mobiliteitsforum

Een Mobiliteitsforum bestaande uit een 30-tal Gentenaars met een diverse maatschappelijke achtergrond en verscheiden 

expertise op het vlak van mobiliteit, ging in 2016 van start. Het is een discussieplatform waar vrijwilligers, experts en belan-

genorganisaties het nieuwe Mobiliteitsplan bespreken met de Stad. Het extern bureau Glassroots begeleidt en modereert 

de bijeenkomsten. De deelnemers bepalen zelf de thema’s. In 2016 vonden er 2 bijeenkomsten plaats, met als thema ge-

dragsverandering en het fietsroutenetwerk. In 2017 volgen nog 2 mobiliteitsfora. 

/ 7

 / beleid
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Wandelbus

Het autovrij gebied wordt groter vanaf 3 april 2017. Toch moeten mensen die minder goed te been zijn, zich nog comforta-

bel kunnen verplaatsen in Gent. Daarom lanceerde het Mobiliteitsbedrijf in 2016 een bestek voor de ‘people mover’. Dit is 

een milieuvriendelijk elektrisch busje voor 8 personen, dat vanaf midden 2017 stapvoets in het autovrij gebied zal rijden. 

Het busje volgt een vaste route, en reizigers kunnen overal op- en afstappen. Dit busje kreeg de naam ‘wandelbus’. 

Autodelen

De Stad Gent lanceerde in 2016 het ‘Autodeelplan 2020’. Dit plan wil dat Gent 20.000 autodelers telt tegen het jaar 2020. 

In 2017 wil het Mobiliteitsbedrijf:

•  het aantal voorbehouden autodeelplaatsen uitbreiden;

• het aantal  publieke laadpalen voor elektrische deelvoertuigen verhogen;

• een promotie- en sensibiliseringscampagne in samenwerking met de autodeelsector uitwerken.

Mobiliteitsadvies & -projecten

Gent is een stad in volle ontwikkeling, en dat heeft impact op de mobiliteit. Naast het uittekenen van het Mobiliteitsplan, 

geeft de afdeling Beleid advies bij stadsontwikkelingsprojecten. Ook scholen en bedrijven kunnen hier terecht voor mobi-

liteitsadvies.

Advies aan scholen

De twee scholenconsulenten maken werk van vei-

ligere schoolomgevingen. In 2016 bezochten ze 59 

scholen. Daar maakten ze het educatief aanbod rond 

mobiliteit en verkeer bekend. Ze initieerden acties 

die duurzame verplaatsingen stimuleren en verleen-

den advies op vlak van mobiliteit en veiligheid.

Het project veilige schoolomgevingen werd in 2016 

concreter uitgewerkt. In de meerjarenplanning 

voorziet de Stad Gent hiervoor een budget van

1 miljoen euro. Het Mobiliteitsbedrijf screende 

de schoolomgevingen en selecteerde een tiental 

scholen waar de nood het hoogst is. Op deze locaties  

volgen er grote of kleine infrastructurele ingrepen. 

In november 2016 kreeg Gent twee nieuwe schoolstraten: de Sint-Baafskouterstraat (op initiatief van de lagere school De 

Wijze Boom en het Atheneum in Sint-Amandsberg) en de Sint-Sebastiaanstraat (school De Regenboog). De school Klaver-

dries in Drongen besloot het project schoolstraat stop te zetten wegens een tekort aan gemachtigde opzichters.

Mobiliteitsprojecten 

Parkeerrichtlijnen

In 2015 werkte het Mobiliteitsbedrijf parkeerrichtlijnen uit in het kader van het Parkeerplan. Begin 2016 startte de cel Ruim-

telijke Projecten en Vervoersplannen met de evaluatie van deze richtlijnen. Daaruit bleek dat projectontwikkelaars vlot kun-

nen werken met de richtlijnen. Ze zijn tijdig en goed op de hoogte, waardoor ze de richtlijnen ook beter kunnen opvolgen. 

Sinds de invoering van de school-
straat heerst er een veilig en rustig 
gevoel in de straat. De drukte aan 
de schoolpoort is aanzienlijk af-
genomen en de verkeersveiligheid 
toegenomen.

Ward Haerens, leraar Visitatie Mariakerke
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Bedrijfsvervoersplan

Het Mobiliteitsbedrijf wil een actieve begeleidende rol spelen in de vervoersplannen van Gentse bedrijven. Het onder-

steunde het bedrijfsvervoerplan van de Stad Gent, en verleende advies aan andere Gentse bedrijven.

Deelfietsen

In 2016 schreef het Mobiliteitsbedrijf een bestek uit voor deelfietsen. De opdracht werd begin januari 2017 gegund aan vzw 

Bycykel, wat betekent dat er vanaf zomer 2017 100 deelfietsen in de Gentse straten zullen rondrijden. De deelfietsstations 

zullen zich voornamelijk aan P+R-locaties bevinden. Een belangrijke voorwaarde is dat gebruikers hun deelfiets altijd terug 

naar het startpunt moeten brengen. 

Gevaarlijke punten

Gevaarlijke punten op stadswegen moeten aangepakt worden. In 2015 werden de eerste concepten ontwikkeld, in 2016 

volgden de eerste ingrepen in: 

•  Fuchsiastraat-Frans Van Ryhovelaan

•  Europabrug-Verenigde Natiënlaan

• Gentbruggestraat-Aannemersstraat

• Brugsesteenweg-Claeys Bouüaertlaan

Europese projecten

Het Europese CH4LLENGE-project, waarin Gent kennis uitwisselde met Europese steden rond de uitdagingen van een mo-

biliteitsplan, werd in 2016 succesvol afgerond.

In 2015 stapte het Mobiliteitsbedrijf in het Europese Push & pull-project, dat stimulansen wil geven om mensen te ‘duwen’ naar 

meer duurzame vervoerswijzen en te ‘trekken’ naar een meer duurzaam verplaatsingsgedrag. In 2016 werd het project afge-

sloten met een eindrapport en een evaluatie van de maatregelen. Gent bleek koploper in Europa op het vlak van digitalisering.

Fietsbeleid

Gent heeft een wijs fietsplan: de Stad werkt aan een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur en voldoende fietsenstal-

lingen. Gent wil een echte fietsstad zijn en blijven. De Fietscel zette haar schouders volop onder deze ambitie. In juni streek 

alvast het Fietscongres neer in Gent.

Elke 2 jaar organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in sa-
menwerking met de Vlaamse overheid een fietscongres. Het thema van 
2016 was veiligheid. Men koos Gent als gaststad! Het was voor ons een 
uitstekende gelegenheid om te tonen hoe wij in Gent de fiets als duur-
zaam vervoermiddel promoten. We presenteerden ons fietsbeleid en 
namen de deelnemers mee op fietstocht door Gent.

Cédéric De Clercq, Fietscel
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Gebiedsgerichte werking fietsparkeren

Meer fietsers betekent een hogere nood aan fietsenstallingen. Het Mobiliteitsbedrijf werkt aan een gebiedsgerichte aan-

pak voor de volledige stad. In dichtbevolkte Gentse wijken moeten inwoners op maximaal 100 meter van hun woning op 

een fietsenstalling kunnen rekenen. Het project ging in 2015 van start: de wijken Brugse Poort en Rooigem/Malem kwamen 

eerst aan bod. In 2016 screende het Mobiliteitsbedrijf de wijken Oud Gentbrugge, Ledeberg en Stationsbuurt Noord. Het 

resultaat? 253 extra fietsparkeerplaatsen in Oud Gentbrugge en 316 plaatsen in Ledeberg. Stationsbuurt Noord krijgt er in 

2017 maar liefst 522 fietsparkeerplaatsen bij. In de binnenstad voorziet Gent fietsparkeervakken voor kortparkeren.

Fietsinfrastructuur
Het Mobiliteitsbedrijf werkte samen met andere stadsdiensten aan de verbetering van de fietsinfrastructuur  

en -voorzieningen.

Stadsregionaal fietsroutenetwerk 

De grote principes van het stadsregionaal fietsroutenetwerk 2030 werden vastgelegd.  Het wordt een structurerend net-

werk, een soort van blauwdruk voor comfortabel en veilig fietsverkeer voor de komende generaties fietsers. In 2016 or-

ganiseerde de Fietscel bevragingen bij burgers en professionelen. In 2017 worden de wensen en principes vertaald naar 

effectieve tracévoorstellen en een concrete actielijst.

Fietsstraten 

In 2016 kreeg Gent 3 nieuwe fietsstraten: de Sint-Denijslaan tussen Gent-Sint-Pieters en Kortrijksesteenweg (april), de 

Tweebruggenstraat (mei) en de Molenaarsstraat (september). In een fietsstraat is het aangenamer en veiliger fietsen: au-

to’s mogen hier niet inhalen. Fietsers hebben dus voorrang. 

Fietsonderdoorgangen

In augustus opende de fietsonderdoorgang aan de Rozemarijnbrug. Zo kunnen fietsers op de Coupure Links - die deel uit-

maakt van de drukke oost-west fietsroute - veilig de Rozemarijnbrug kruisen. Eind december volgde de fietsonderdoorgang 

aan de Nieuwevaartbrug. Hier kunnen fietsers nu vlot en veilig de R40 kruisen en verder rijden langs de N9.

De langverwachte  
fietsdoorgang aan de  
Rozemarijnbrug is niet  
enkel een streling voor het oog, 
maar ook een opluchting voor de 

fietser.

Iris Verschaeve, fietser in Gent
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In ontwerpfase 

• De Fietscel maakte een voorontwerp op van de brug over de Watersportbaan. Deze brug vormt de ontbrekende 

schakel in het Westerringspoor.

• Het ontwerp voor de fietstunnel Dampoort werd afgerond, het uitvoeringsdossier (bouwvergunning en aanbeste-

ding) is in voorbereiding.

• Een concept voor de Contributiebrug werd verder uitgewerkt tot ontwerp. 

• De Fietscel maakte een ontwerp op voor de heraanleg van de Jean-Baptiste De Gieylaan, dat in 2017 wordt toegelicht 

aan de bewoners.

• Er werd een ontwerp voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op de Alfons Braeckmanlaan gemaakt.

/ 11
/ 11

FIETSBELEID IN CIJFERS

2  
fietsparkeer-

vakken

1  
nieuwe 

fietsbrug

4  
nieuwe locaties 

rechtsaf 
door rood

796  
extra 

fietsparkeer-
plaatsen

+22,5km 
vernieuwde of 

verbeterde 
fietsinfrastructuur

 (+5%)
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We brachten de wijzigingen 
van het Parkeer- en Circulatie-
plan letterlijk in kaart. Digitaal  
welteverstaan.

Het Projectenbureau structureert en 

stroomlijnt de verschillende projecten van 

het Mobiliteitsbedrijf. Ze verleent advies en 

ondersteuning in projectwerking, monitoring 

en evaluatie, innovatie en strategische 

financiën. Ze beheert ook zelf een aantal 

projecten. In 2016 werden 53 nieuwe 

projecten gedefinieerd, waarvan een groot 

deel gelinkt aan het nieuwe Parkeer- en 

Circulatieplan.

 / projectenbureau
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“Het Mobiliteitsbedrijf beschikt over enorm veel GIS-data die interessant 
zijn voor burgers, politici en collega’s van de Stad Gent. We krijgen een 
pak vragen en voeren heel wat analyses uit met deze gegevens. Om de 
GIS-data optimaal te ontsluiten, te onderhouden, en (data)processen uit 
te werken, startten we het project Databeheer op. We doen dit niet alleen, 
de GIS-cel van de Dienst Data & Informatie van de Stad Gent biedt de 
nodige ondersteuning.”

Pieter Laseure en Begga Van Cauwenberge, Monitoring en Evaluatie

Ontwikkeling digitale kaarten van het Mobiliteitsplan
Het Projectenbureau bracht de wijzigingen uit het Parkeer- en Circulatieplan - letterlijk - in kaart. Deze kaarten hebben 

als doel de burger een antwoord te bieden op vragen als "Waar vind ik de dichtstbijzijnde parkeerautomaat?”, “In welke  

bewonerszone woon ik en tot waar loopt die zone?”, “Hoe geraak ik met de wagen, met de fiets of te voet van A naar B?”…  

Het bronmateriaal voor de digitale kaarten werd ingetekend in het geografisch informatiesysteem (GIS) van de Stad Gent, 

en is beschikbaar voor het grote publiek als open data.

Van A naar B-tool (www.stad.gent/vanAnaarB) 
Deze tool toont burgers hoe de route van A naar B er na de invoering van het Circulatieplan uitziet.  De gebruiker kan kiezen 

of de route te voet, met de fiets of met de wagen wordt afgelegd.

Webkaarten Parkeerplan en Circulatieplan

Het Projectenbureau ontwikkelde twee webkaarten die de gebruiker een overzicht geven van de basisprincipes van het 

Mobiliteitsplan. Eén kaart focust op het Circulatieplan: de sectoren, knippen, aangepaste rijrichtingen,… . De andere kaart 

toont de aanpassingen in het kader van het Parkeerplan: voorbehouden bewonersplaatsen, bewonerszones en parkeerta-

riefzones, de locaties van de parkeerautomaten,…

Software vergunningen autovrij gebied

In samenwerking met ICT-partner Digipolis, zette het Projectenbureau de eerste stappen om de verwerking van de vergunnin-

gen voor het autovrij gebied te optimaliseren. Dit was nodig om het nieuwe vergunningenbeleid mogelijk te maken in 2017.

Er werd voor Citypermit gekozen, een systeem dat ook voor de parkeervergunningen gebruikt wordt. Dit heeft als voordeel dat 

het Mobiliteitsbedrijf alle vergunningen via dezelfde applicatie kan beheren. Bovendien is het ook voor de burger eenvoudig: 

die kan via één e-loket zowel een parkeervergunning als een vergunning voor het autovrij gebied aanvragen. 
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 / projectenbureau

Binnen dit project nam het Projectenbureau in 2016 volgende stappen:

• volledige analyse van alle benodigde functionaliteiten

• aanbesteding van de overheidsopdracht

• uitwerking van verschillende flows voor aanvraag van een vergunning

• eerste implementatie van de vergunningen

Evaluatie van het Mobiliteitsplan

Om de evaluatie van het Mobiliteitsplan tot een goed einde te brengen, voerde de cel Monitoring en Evaluatie een groot 

aantal nulmetingen uit. Dit deed ze in samenwerking met het Verkeersonderzoekscentrum (VOC) en externe meetbureaus. 

Volgende zaken werden gemeten:

• parkeerdruk in 1.330 straten

• bezettingsgraad van alle park-and-rides

• verkeersintensiteit op 108 kruispunten

• reistijdinformatie van de R40, N430 en invalswegen naar de R40

• aantal fietsers op 14 fietsassen

Daarnaast werkte het Mobiliteitsbedrijf samen met onderstaande organisaties of stadsdiensten om gegevens te verzamelen:

• De Lijn bracht in november de commerciële snelheden van trams en bussen in en rond de binnenstad in kaart met 

behulp van hun HASTUS-database. Ze telden ook het aantal tram- en busreizigers.

• De Milieudienst van  Gent bereidde stikstofdioxide-, roet- en geluidsmetingen voor op verschillende locaties in de stad.

• De Vlaamse Overheid leverde data over de verkeersintensiteiten op het hogere wegennet aan.

• De Dienst Data & Informatie van de Stad Gent maakte voorbereidingen voor bevragingen bij bewoners en bezoekers 

(werknemers, studenten, handelaars,…).

ICT-ondersteuning

In 2016 verhuisde ICT-ondersteuning van de afdeling Ondersteuning naar het Projectenbureau.

ICT hielp onder meer bij het uitreiken van bewonersvergunningen in lokale buurtcentra en het digitaal ondersteunen van 

nieuwe medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf.

Het Projectenbureau werkte bovendien aan een betere samenwerking tussen Digipolis en het Mobiliteitsbedrijf.

PRIMEUR: PARKEERONDERZOEK MET BEHULP VAN SLIMME CAMERA’S OP SCANWAGENS 
Het Projectenbureau van het Mobiliteitsbedrijf coördineerde een grootschalig parkeeronderzoek met behulp van 

slimme camera’s op scanwagens. De scanwagen rijdt rond en scant met behulp van digitale camera’s de nummerpla-

ten van geparkeerde voertuigen. Hierdoor kan de parkeerdruk in meerdere straten of wijken in kaart gebracht worden. 

1.330 straten werden in de loop van maart en april afgereden om de parkeerdruk op verschillende tijdstippen van de 

dag (voormiddag, namiddag en avond) te meten. Gent is de eerste stad in België die een dergelijk onderzoek uitvoert.
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Parkeergebouw Ledeberg

Digitaliseren van het parkeren op straat

2016 was een sleuteljaar voor het digitaliseren van het parkeren op straat. Het Mobiliteitsbedrijf rolde het geïntroduceer-

de systeem voor het beheer van gedigitaliseerde parkeervergunningen verder uit. Met succes, want het gebruik van het 

e-portaal zat in stijgende lijn. De gebruikers maakten via de nieuwe parkeerautomaten kennis met e-tickets gekoppeld aan 

een nummerplaat.

Volgende projecten werden in 2016 klaargestoomd voor gebruik in 2017:

• Mobiel parkeren of betalen via app, sms,… Er vond een marktbevraging plaats en er werd een oproep gedaan om 

deze diensten ook in Gent aan te bieden.

• Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR): beheerplatform van alle digitale parkeerrechten en het vernieuwd systeem 

voor online parkeercontrole en retributiebeheer.

EIND 2015:

➊ voorontwerp van een nieuw parkeergebouw 
door TV Bollinger + Grohmann Ingenieure –  
Haerynck Vanmeirhaeghe architecten – L.U.S.T. 
architecten – VK Engineering.

➋ aanstelling studiebureau Mint n.v. voor uit-
werking exploitatiemodel.

2016:

➌ 8 april: indiening bouwaanvraag bij Ruimte Vlaanderen.

➍ 10 mei: 2e infomoment: presentatie definitief ontwerp en 

exploitatiemodel.

➎ 15 juni: start uitwerking uitvoeringsdossier.

➏ 13 oktober: aflevering bouwvergunning.

➐ 18 november: indiening draftversie uitvoeringsdossier.

2015
2016

PROJECTENBUREAU IN CIJFERS

 1 
opleiding project-

werking aangeboden

 

 53 
nieuwe projecten

4.982  
unieke bezoekers  

“van A naar B”-tool 
 (nov-dec)

1.200  
parkeerautomaten  

ingepland en  
ingetekend

Verwacht in voorjaar 2017: publicatie bestek.

1.8 
TBite opslagruimte  

voor projecten  
Mobiliteitsbedrijf  

(+50% t.o.v. 2015)

35  
interne en externe  

mobiliteit-mailboxen 

1  
CRM-platform voor op-
volging burgervragen

1  
aanspreekpunt voor 
alle ICT-problemen: 

Digipolis Servicedesk, 
met 1000 helpdesk-

vragen in 2016
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Het Mobiliteitsbedrijf voert elke 3 jaar een Mobiliteitsonderzoek uit. Ongeveer 2.000 Gentenaars werden be-

vraagd naar hun verplaatsingsgedrag en mening over het mobiliteitsbeleid in Gent. Dit zijn enkele resultaten:

Het dashboard van de Stad Gent toont een uitgebreider overzicht van de resultaten: stad.gent/dashboard

RESULTATEN MOBILITEITSONDERZOEK

2,8 
fietsen 

per gezin

1,2 
auto's 

per gezin

92% 
heeft 

minstens 
1 fiets

84%
heeft 

minstens 
1 auto

Verplaatsingsgedrag 2016

10
0 

G
EN

TE
N

A
R

EN

70
%

64
%

vindt Gent een aangename 
stad om te wandelen. 

vindt dat er voldoende openbaar vervoer is 
dat voldoende frequent rijdt.

53
%

vindt Gent 
een fietsstad
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Aciatium veni nat et modi santure 
corios vel mos et volorepre vendae-
ro inum, sitaeped magnatquam al

 / operationele uitvoering

De afdeling Operationele uitvoering staat in 

voor de uitvoering van de plannen van het 

Mobiliteitsbedrijf. Het zorgt voor de exploitatie 

van de parkeerfaciliteiten - ondergronds en op 

straat - en beheert het verkeersmanagement 

voor de Stad. Het Onderhoudscentrum doet ver-

keersonderzoek, levert allerhande diensten voor 

de fietsers en onderhoudt de parkeerautoma-

ten. 2016 stond voor deze afdeling voornamelijk 

in het teken van de uitrol van het Parkeerplan 

en het verkeerstechnisch voorbereiden van het 

Circulatieplan.

De invoering van  
het Parkeerplan was  
hét project van het jaar. 
Voor het hele team.
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Verkeerstechnische taken (VTT)

Lokale besturen zijn verplicht om voor elke straat op hun grondgebied een aanvullend reglement op te stellen waarin alle 

verkeerssignalisatie is opgenomen. Dat geldt ook voor het Gentse grondgebied. Het Mobiliteitsbedrijf vatte deze taak aan 

begin 2016 en zal deze afronden begin 2018. Het Mobiliteitsbedrijf maakte van deze gelegenheid gebruik om: 

• waar nodig de signalisatie te herstellen;

• waar mogelijk de richtlijnen van de minderbordengids toe te passen;

• zoveel mogelijk de verkeerssignalisatie in Gent te uniformiseren.

In 2016 werden 1.010 straten, of 36% van het totaal aantal straten, aangepakt. De tekencel voorziet elk advies van een 

uitvoeringsplan en bewaart de maatregelen in GIS.

Taken in kader van het Parkeerplan
De betalende parkeerzones werden stapsgewijs ingevoerd. Bij elke fase maakte het Mobiliteitsbedrijf de aanvullende  

reglementen en signalisatieplannen op. Volgende zones werden uitgetekend: 

• 1 grote betalende zone met verplichte signalisatie op 82 grenslocaties

• 5 zones met beperkte parkeerduurtijd, waarvan 2 in centrumzone

• 23 zones voorbehouden voor bewonersparkeren

• 13 lokaal aangeduide ultra-kortparkeerplaatsen

• 59 lokaal aangeduide autodeelplaatsen

• parkeerplaatsen voor bewoners en marktkramers

Taken in kader van het Circulatieplan
Ter voorbereiding van het Circulatieplan tekende VTT 174 verschillende signalisatieplannen. Deze plannen signaleren voor-

al circulatiewijzigingen, uitbreidingen van het autovrije gebied en knippen. Ze tonen ook de flankerende maatregelen zoals 

parkeercompensaties van voorbehouden parkeerplaatsen rond het autovrij gebied. Aansluitend maakten ze voor alle stra-

ten en zijstraten waar de verkeerssituatie wijzigt, aanvullende reglementen op.

Ten gevolge van de aanpassingen van het Circulatieplan 1.0 naar 2.0 moest een derde van de uitvoeringsplannen hertekend 

worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgetekende uitvoeringsplannen.

De Tekencel krijgt een zeer gevarieerde waaier aan opdrachten. We ma-
ken signalisatieplannen op voor bijvoorbeeld heraanlegdossiers of vaste 
verkeersmaatregelen, beheren GIS-data, en werken mobiliteitsconcepten 
uit.  We tekenen ook leesbare kaarten en plannen voor burgers en mede-
werkers en verzorgen lay-outopdrachten. In 2016 verwerkte ons team in 
totaal 774 opdrachten.

Wim Schuddinck, Tekencel
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Mobiele maatregelen
In het kader van wegenwerken stelde VTT 2.962 verkeerstechnische adviezen op, waarvan 1.258 voor inneming en signali-

satie, 467 voor werf, en 1.237 voor signalisatie.

 / operationele uitvoering

dossiers VTT 
circulatieplan 2.0 
(+parkeercompensatie)

#extra  
borden

#borden 
te veel

#markeringen 
extra

#markeringen 
weg

#straat- 
meubilair 

extra

#straat-  
meubilair  

extra

Totaal 1515 1853 234 131 166 0

Sector 1 Tolhuis 70 42 23 4 15 0

Sector 2 Portus Ganda 279 418 53 35 29 0

Sector 3 Krook 156 184 23 13 9 0

Sector 4 Coupure 395 355 57 12 22 0

Sector 5 Brugse Poort 31 8 7 7 0 0

Sector 6 Rabot 71 31 43 11 30 0

Sector 7 Centrum 513 815 28 49 61 0

dossiers VTT 
circulatieplan 1.0

#extra  
borden

#borden 
te veel

#markeringen 
extra

#markeringen 
weg

#straat- 
meubilair 

extra

#straat-  
meubilair  

extra

Totaal 1035 1687 80 113 90 22

Sector 1 Tolhuis 52 40 8 3 7 0

Sector 2 Portus Ganda 260 430 23 34 20 0

Sector 3 Krook 118 172 14 12 10 0

Sector 4 Coupure 326 333 32 12 21 0

Sector 5 Brugse Poort 10 3 0 0 0 0

Sector 6 Rabot 29 5 1 1 0 0

Sector 7 Centrum 240 704 2 51 32 22

“In oktober ging VTT aan de slag met de softwaretoepassing MoniThor. Met 
deze software kunnen we omleidingen intekenen op kaart, en signalisatie-
plannen opstellen aan de hand van een gebruiksvriendelijke tool. Het laat ons 
toe verkeerstechnische adviezen eenvoudiger en overzichtelijker op te stellen.”

Lien Allaert, Verkeerstechnische taken
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Exploitatie parkeerfaciliteiten 

De invoering van het Parkeerplan had een grote impact op de werking en exploitatie van de parkeerfaciliteiten die het 

Mobiliteitsbedrijf beheert. Meer parkeerautomaten, een groter gebied dat gecontroleerd moet worden, en aangepaste 

tarieven voor de ondergrondse parkings.

Straatparkeren

Uitbreiding van de betalende parkeerzone 

Eind 2016 telde Gent 42.947 parkeerplaatsen op het openbaar domein. Dat zijn er een heel pak meer dan het jaar ervoor. 

Dit is een rechtstreeks gevolg van de uitbreiding van het betalend parkeren  in Gent. Het Mobiliteitsbedrijf installeerde 

1.107 nieuwe parkeerautomaten op straat. Bij een derde van de automaten kan de bezoeker met cash geld of met bank-

kaart betalen. De overige 737 automaten aanvaarden enkel een bankkaart. De plaatsing van de nieuwe automaten gebeur-

de tussen mei en december 2016. Maar liefst 890 oude parkeerautomaten werden weggenomen.

Het Mobiliteitsbedrijf verkocht in 2016 4.466 parkeerrechten en 1.873 tickets om gratis een aantal minuten te parkeren. 

Het genereerde een omzet van 10.642.229 euro, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2015. Het aandeel betaling 

met kaart of cash is 50-50. 

Parkeercontrole

De uitbreiding  van het betalend parkeren had ook een directe invloed op de parkeercontrole. Deze gebeurt nu volledig 

digitaal op basis van de nummerplaat. Een ticket achter de voorruit is verleden tijd. De toestellen van de parkeerwachters 

werden uitgerust met een app, die via een internetverbinding de controle op nummerplaat doet. Het aantal uren dat de 

parkeerwachters per maand presteerden lag 23% hoger dan vorig jaar, en het team parkeerwachters werd uitgebreid. 

Parkeerwachters blijven jammer genoeg geconfronteerd met agressie. Toch is een lichte daling merkbaar: 2016 telt 180 

gevallen van verbale agressie en 38 gevallen van fysieke agressie. 

Parkeerheffingen

Wie de parkeerregels op het openbaar 

domein niet respecteert, ontvangt een 

retributie. De uitrol van het Parkeer-

plan zorgde ervoor dat bepaalde zo-

nes tijdelijk niet controleerbaar waren. 

Ook gingen de parkeerwachters bij de 

invoering van de nieuwe tariefzones 

eerst over tot sensibilisering alvorens 

een retributie uit te schrijven. Hier-

door lag het aantal retributies in 2016 

lager. De administratieve opvolging van 

de retributies gebeurt door de cel Par-

keerheffingen.

aantal klachten/vragen binnengekomen via mailbox 20.770

aantal telefonische klachten/vragen 11.388

aantal balie-interventies 294

aantal annulaties (retributie onterecht uitgeschreven) 24.485

aantal binnen termijn betaalde retributies 93.068

aantal eerste aanmaningen 98.791

aantal retributies betaald na eerste aanmaning 51.055

aantal tweede aanmaningen (aangetekend) 37.461

aantal retributies betaald na tweede aanmaning 16.012
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 / operationele uitvoering

STRAATPARKEREN IN CIJFERS

221.097  
retributies per jaar; 
gemiddeld 18.424 

retributies per maand

551  
parkeerwachters 

per maand, 22 per dag 
(34% meer dan vorig jaar)

109.854km  
afgelegd door

 parkeerwachters
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Ondergronds parkeren

Het Mobiliteitsbedrijf exploiteert in het centrum van Gent 7 ondergrondse parkeergarages met in totaal bijna 3.200 parkeer-

plaatsen. Op 1 november 2016 wijzigden de tarieven voor deze parkings. De parkings Sint- Michiels, Reep en Vrijdagmarkt 

werden ‘rotatieparkings’. Het tarief ligt er hoger om korte en middellange bezoeken te stimuleren. De parkings Ramen, 

 Savaanstraat, Sint-Pietersplein en Tolhuis werden ‘gemengde parkings’ en hebben een goedkoper tarief.

Een overzicht van de inritten en ontvangsten vindt u hieronder. 

totaal 2012 totaal 2013 totaal 2014 totaal 2015 totaal 2016
2016 

t.o.v.2015

VRIJDAGMARKT 648 plaatsen

Inritten 538.773 532.811 536.072 561.820 593.546 5,65%

Ontvangsten € 1.989.851,21 € 2.013.857,60 € 2.020.938,15 € 2.056.222,53 € 2.289.683,99 11,35%

Ontvangst per pp € 3.070,76 € 3.107,80 € 3.118,73 € 3.173,18 € 3.533,46 11,35%

REEP 488 plaatsen

Inritten 312.408 316.166 317.959 323.699 321.906 -0,55%

Ontvangsten € 1.078.207,75 € 1.100.335,00 € 1.317.538,22 € 1.361.304,22 € 1.404.388,34 3,16%

Ontvangst per pp € 2.209,44 € 2.254,78 € 2.699,87 € 2.789,56 € 2.877,84 3,16%

SAVAANSTRAAT 588 plaatsen

Inritten 30.427 119.143 150.639 168.059 191.229 13,79%

Ontvangsten € 46.541,00 € 294.380,00 € 557.021,15 € 644.884,24 € 814.191,39 26,25%

Ontvangst per pp € 79,15 € 500,65 € 947,31 € 1.096,74 € 1.384,68 26,25%

SINT-MICHIELS 472 plaatsen

Inritten 449.313 433.166 440.685 423.527 410.901 -2,98%

Ontvangsten € 1.626.238,01 € 1.594.556,00 € 1.655.366,96 € 1.564.643,20 € 1.643.053,61 5,01%

Ontvangst per pp € 3.445,42 € 3.378,30 € 3.507,13 € 3.314,92 € 3.481,05 5,01%

RAMEN 280 plaatsen

Inritten 146.964 144.857 147.253 143.640 140.339 -2,30%

Ontvangsten € 554.669,82 € 581.722,24 € 614.784,37 € 617.443,43 € 610.690,66 -1,09%

Ontvangst per pp € 1.980,96 € 2.077,58 € 2.195,66 € 2.205,16 € 2.181,04 -1,09%

SINT-PIETERSPLEIN 708 plaatsen

Inritten 398.194 371.670 307.290 303.631 303.862 0,08%

Ontvangsten € 881.651,43 € 1.122.774,76 € 1.184.818,51 € 1.129.354,54 € 1.232.441,65 9,13%

Ontvangst per pp € 1.245,27 € 1.585,84 € 1.673,47 € 1.595,13 € 1.740,74 9,13%

TOTAAL 3184 plaatsen

Inritten 1.876.079 1.917.813 1.899.898 1.924.376 1.961.783 1,94%

Ontvangsten € 6.177.159,22 € 6.707.625,60 € 7.350.467,36 € 7.373.852,16 € 7.994.449,64 8,42%
Ontvangst per pp € 1.940,06 € 2.106,67 € 2.308,56 € 2.315,91 € 2.510,82 8,42%
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The Loop

Het Mobiliteitsbedrijf is verantwoordelijk voor het parkeermanagement op de site The Loop. De grootste parkeerterreinen 

(P5, P6 en P7) vallen rechtstreeks onder eigen beheer. De andere terreinen kunnen na sluitingstijd ingeschakeld worden 

wanneer er grote evenementen plaatsvinden. Tijdens de Gentse Feesten konden er maar liefst 10.000 auto’s gratis par-

keren. 2016 was een jaar om even op adem te komen, na een druk 2015. Het aantal geparkeerde voertuigen daalde met 

21% en de inkomsten uit exploitatie daalden met 24%. Een verdere optimalisatie van de exploitatie zorgde ervoor dat de 

uitgaven daalden met 33%.

 / operationele uitvoering

tekst bij foto
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Verkeerscentrum Gent

Het Mobiliteitsbedrijf bouwt aan een regionaal verkeerscentrum voor Gent. Met het verkeerscentrum wil Gent een beter 

inzicht verwerven in wat er zich op de weg afspeelt. Zo kan het inwoners en bezoekers van de Stad informeren met realtime 

mobiliteitsinformatie. Dit laat weggebruikers toe een gefundeerde keuze te maken over hun verplaatsing.

Hiervoor verzamelt het verkeerscentrum zelf informatie (zelf of via slimme samenwerkingen) en stelt verworven data be-

schikbaar via open data. Dat wil zeggen dat die gegevens kunnen gebruikt worden voor websites en apps.

Verzamelen verkeersinformatie

In kader van het project Dynacity plaatste het verkeerscentrum thermische camera’s om het fietsverkeer te tellen op 5 

locaties: aan de Overpoortstraat, de Coupure, de Dampoort, het station Gent-Sint-Pieters (hellend vlak inrit fietsenstalling), 

en de Voldersstraat.

Volgende datasets werden vrijgegeven op open data (http://data.stad.gent):

• bezetting parkeergarage NMBS Gent-Sint-Pieters (i.s.m. NMBS)

• tellingen van auto’s op de R40 (i.s.m. AWV en project Dynacity)

• realtime doorkomsten van bussen en trams (i.s.m. De Lijn en project Dynacity)

• realtime verkeersmeldingen van files, ongevallen, treinvertragingen, slecht weer (i.s.m. Waze, iRail, Coyote)

• realtime beschikbaarheid van Blue-bike (i.s.m. Blue-bike en project Dynacity)

Projecten met hogescholen en universiteiten 

Het verkeerscentrum zette enkele projecten op met hogescholen en universiteiten om innovatie in mobiliteit, dataverzame-

ling en dataverspreiding te stimuleren. 

Projecten afgerond in 2016 :

• analysetool voor reistijden

• individuele en gerichte mobiliteitsinfo voor inwoners

• verkeerscentrum op tablet

Nadat we eerder al partnerschappen met andere organisaties  
aankondigden, startte het verkeerscentrum Gent in mei een samen- 
werking met Coyote. Via de Coyote-technologie verzamelen we  
realtime gegevens over het verkeer in Gent. Dat is nuttige informatie 
voor de Gentenaars en voor ons.

Pieter Morlion, Verkeerscentrum
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Projecten opgestart in 2016: 

• geavanceerde videodetectie van voertuigen bij verkeerslichten

• innovatieve telsystemen

• innovatief fietsdeelsysteem.

Eigen Twitteraccount 

In 2016 startte het verkeerscentrum de Twitteraccount @VerkeerGent op. Op dit platform verspreidt het verkeerscentrum 

mobiliteitsinformatie. De account verstuurde van mei tot december 5.620 tweets over onder andere files, ongevallen, 

treinvertragingen, volzette parkeergarages.  

Inventarisatie verkeerslichten 

Daarnaast inventariseerde het verkeerscentrum 96 vragen over verkeerslichten op het Gentse grondgebied. De vragen 

gingen over lichtenregelingen, groenfases, en afstemming van lichten onderling. In 63 van de gevallen werd er overgegaan 

tot een interventie of een aanpassing van de lichten.

Onderhoudscentrum

Het Onderhoudscentrum (OC) zijn de handen en ogen van het Mobiliteitsbedrijf op het terrein. Ze gaan op pad om metin-

gen te doen, fietsenstallingen te plaatsen en de parkeerautomaten te onderhouden.

Verkeersonderzoekcel (VOC)

De medewerkers van de Verkeersonderzoekcel (VOC) worden ingezet om op locatie verkeersonderzoeken uit te voeren. 

Heel concreet doen zij tellingen, onderzoeken, observaties en enquêtes. De gegevens en inzichten die hieruit voortvloeien 

zijn interessant voor heel wat mobiliteitsvraagstukken.

In 2016 werden volgende tellingen en onderzoeken uitgevoerd:

Tellingen

• 16 snelheidsmetingen ter evaluatie van de zone 30

• 47 visuele tellingen

• uitlezen en verwerken van data uit de fietstelpalen en fietstelsystemen (12 uur)

• Plaatsing en onderhoud van 4 telslangen in kader van de fietstelweek

• 17 radarmetingen op 14 locaties
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Onderzoeken

• 2 kentekenonderzoeken

• Onderzoek parkeerbezetting op 6 locaties

• 4 parkeerduuronderzoeken

• 2 enquêtes in functie van park-and-ride Gentbrugge E17  en Push & Pull Dampoort-Antwerpsesteenweg-Dender-

mondsesteenweg

• Gopro-beeldenanalyse van 30 locaties

• Capaciteits- en bezettingsonderzoek van fietsenstallingen in Gent-centrum

Daarnaast leverde het VOC in 2016 ook heel wat logistieke dienstverlening aan de collega’s van het Mobiliteitsbedrijf.

Fietsendepot

Het Mobiliteitsbedrijf beheert in totaal 12.814 fietsparkeerplaatsen op de openbare weg. De fietsenstallingen aan de sta-

tions worden door vzw Max Mobiel beheerd. In 2016 werden heel wat fietsenstallingen bijgeplaatst in het kader van het 

Gentse fietsbeleid dat streeft naar een fietsenstalling op 100 meter van elke voordeur in wijken met een hoge woondensi-

teit. 

Het fietsendepot zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van deze permanente fietsenstallingen in Gent. Het plaatst ook 

heel wat tijdelijke fietsenstallingen in het kader van evenementen of werken. Daarnaast is het de centrale bewaarplaats 

voor alle teruggevonden fietsen die de Stad Gent van het openbaar domein haalt. Het fietsendepot werkt aan de preventie 

van fietsdiefstal door middel van fietsregistratie, en inventariseert gevonden fietsen (www.gevondenfietsen.be). Burgers 

kunnen terecht in het fietsendepot om hun ontruimde of gestolen fiets op te snorren.

FIETSENDEPOT IN CIJFERS

/ 28

62
nietjes (124 

fietsplaatsen)

2.537
geïnventariseerde fietsen 

op gevondenfietsen.be

327
modules type Gent 

(1.635 fietsplaatsen)

154 
onderhoudsbeurten 

fietsenstallingen

6.867
fietsen gelabeld tijdens 

78 labelacties 
1.317

meldingen of klachten
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553
bezoekers van het 

fietsendepot

682 
ontruimde 

fietsen op 180 locaties

89
fietsplaatsen verhuurd 

(¤5.340 inkomsten)

90
tijdelijke fietsstallingen 

voorevenementen

1.830
geregistreerde fietsen

93
in het depot

1737
op locatie
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De afdeling Ondersteuning is voor de burger  

het eerste contact met het Mobiliteitsbedrijf.  

Men kan er aan de balie of via het e-loket  

terecht voor parkeervergunningen en  

vergunningen voor het autovrij gebied.  

Taxi-exploitanten kunnen er hun taxivergunning 

aanvragen, en burgers kunnen er via telefoon  

of e-mail terecht met vragen. Intern zorgt  

de afdeling Ondersteuning voor de juridische, 

financiële, facilitaire, en HR-omkadering van 

 het Mobiliteitsbedrijf, in samenwerking met  

de ondersteunende diensten van de Stad Gent. 

We streven naar een  
nog meer klantvriendelijke 
ondersteuning, zowel  
voor onze externe  
als interne klanten.

 / ondersteuning
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Externe dienstverlening

Publiekswerking

De Publiekswerking van het Mobiliteitsbedrijf staat in voor het beantwoorden van burgervragen omtrent mobiliteit. Sa-

men met Gentinfo startten ze de mobiliteitslijn op, het contactpunt voor burgers met vragen over het Mobiliteitsplan. 

Om de vele vragen op te volgen, werd een registratiesysteem voor burgervragen - CRM Dynamics (Customer Relationship 

Management) - geïmplementeerd en werd de dienstverleningsflow herzien. Gentinfo volgt alle eerstelijnsvragen rond het 

Mobiliteitsplan op, tweedelijnsvragen worden achter de schermen van het Mobiliteitsbedrijf gecoördineerd om de burger 

zo snel mogelijk van antwoord te dienen. De meeste vragen kwamen binnen via e-mail (76%). Meer dan de helft van de 

gestelde vragen ging over parkeren (53%). Daarnaast kwamen ook heel wat vragen binnen via het kabinet van de schepen 

van Mobiliteit en Openbare Werken.

De cel Publiekswerking staat ook in voor het verstrekken van bewonersvergunningen voor parkeren. De uitrol van het 

Parkeerplan had dan ook een grote impact op de werking. De aanpassing van de bewonerszones zorgde voor een verhoging 

van het aantal bewonersvergunningen. De prijs voor een tweede bewonersvergunning werd opgetrokken van 100 euro 

naar 250 euro.
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Ik diende mijn aanvraag in voor een parkeervergunning en was aangenaam 
verrast! Na nog geen half uur was deze al goedgekeurd. Het formulier is 
zeer duidelijk en het indienen ging zonder problemen. Dikke pluim voor deze 
dienst! 

Gebruiker van het e-loket

 / ondersteuning
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Het Mobiliteitsbedrijf ging in 2016 verder met de uitrol van de e-dienstverlening en legde de focus op nog meer klant- 

vriendelijkheid.

• Van april tot december ging men op pad met een mobiele balie op locatie voor het uitreiken van bewonersvergun-

ningen in het kader van het Parkeerplan. In de wijken Sint-Amandsberg, Ledeberg, Brugse Poort en Bloemekenswijk 

opende een mobiele balie op bepaalde zitdagen om het de burger eenvoudiger te maken een vergunning aan te  

vragen. Het hielp ook om de wachttijden aan de hoofdbalie van het Mobiliteitsbedrijf beheersbaar te houden.

• Steeds meer burgers vonden de weg naar het e-loket. Klanten kunnen er online vergunningen aanvragen. In 2016 

vereenvoudigde het Mobiliteitsbedrijf de procedure van het e-loket, en plaatste aan de balie 2 nieuwe pc’s waarmee 

burgers zelf aan de slag kunnen. In 2016 ging het gebruik van het e-loket van 15% naar meer dan 40%. De stijging is 

een rechtstreeks gevolg van een duidelijke communicatie met de gebruiker.

• De balie van het Mobiliteitsbedrijf paste z’n openingsuren aan en introduceerde de mogelijkheid om een afspraak te 

maken. 82% van de afspraakmomenten waren volzet.
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Cel Autovrij Gebied

De cel Autovrij Gebied volgt de aanvragen voor toegang tot het autovrij gebied in Gent op. De uitbreiding van het autovrij 

gebied en de aanpassing van het vergunningenbeleid in het kader van het Circulatieplan, zorgde ervoor dat het huidi-

ge e-loket voor het aanvragen van vergunningen diende aangepast te worden. De nieuwe vergunningen kunnen vanaf  

februari 2017 aangevraagd worden.

Wie onrechtmatig het autovrij gebied inrijdt, riskeert sinds 2014 een administratieve geldboete (GAS-wetgeving). De  

controle op het binnen rijden van het autovrij gebied gebeurt met ANPR-camera’s en wordt opgevolgd door de mede-

werkers van de cel Autovrij Gebied. In 2016 werden de eerste camera’s in werking gesteld in de Drabstraat en op de 

Sint-Michielshelling. Om de vaststellingen van de ANPR-camera’s te kunnen verwerken en de GAS-dossiers op te volgen, 

werkte het Mobiliteitsbedrijf 2 softwaretoepassingen uit en stelde ook een nieuw team van sanctionerende ambtenaren 

en administratieve medewerkers samen.

In 2016 werden 6.171 GAS4-boetes uitgeschreven, waarvan meer dan 80% betaald werd. 5% van de overtreders diende 

verweer in, 1% daarvan was gegrond.

Taxicel

De Taxicel volgt alle taxi-exploitanten in Gent op. Ze levert taxivergunningen af en oefent controle uit op de naleving van 

de (exploitatie)voorwaarden. Er werden in 2016 geen nieuwe taxivergunningen toegekend, omdat de norm van maximum 

200 vergunde taxivoertuigen overschreden blijft.

De Taxicel ontwikkelde in 2016 een gedragscode (charter) voor de taxisector. Het 

taxicharter schrijft, ter aanvulling op de wettelijke regels, een aantal gedragsregels 

zoals beleefdheid, hulpvaardigheid, milieuvriendelijkheid en eerlijkheid - voor. Daar-

naast introduceerde ze een taxibalk om de Gentse taxi herkenbaarder te maken en 

om fraude tegen te gaan. Sinds de zomer van 2016 is de blauw-witte taxibalk ver-

plicht voor alle Gentse taxichauffeurs. 

De Stad hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening van taxi's.
We ondervonden dat dit in de praktijk niet altijd het geval is, daarom 
ontwikkelden we het taxicharter. 
74 van de 81 exploitanten engageerden zich voor het charter en kregen een 
jaarsticker. Die kunnen de taxichauffeurs op hun taxi plakken om hun 
engagement aan de klant te tonen. Klachten kunnen ertoe leiden dat de 
taxichauffeur het volgende jaar geen jaarsticker meer ontvangt.”

E. Huylebroeck, Juridische cel
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EXTERNE DIENSTVERLENING IN CIJFERS

170 
vergunningen 
voor Verhuur 
Voertuig met 

Bestuurder (VVB)

203  
taxi-

vergunningen

19.847 
vergunningen 

autovrij gebied

11.075 
vragen, 

suggesties en 
klachten 

van burgers

40.752 
actieve eerste 

bewoners-
vergunningen

3.544 
actieve tweede 

bewoners-
vergunningen

• 

298 
vergunningen

 autodelen
• 

741 
vergunningen 

zorgverstrekkers
• 

86
vergunningen
 veegwagens

• 

52
vergunningen 
marktkramers
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Personeel in cijfers

nieuwe medewerkers 45

medewerkers uit dienst 10

ingevulde formatieplaatsen 135,2

Interne ondersteuning

Juridische ondersteuning

De medewerkers van de Juridische cel bleven inzetten op een kwaliteitsverhoging van de besluitvorming en van het stijgend 

aantal overheidsopdrachten. Ze streefden naar een optimalisatie van de juridische ondersteuning bij vragen van burgers 

en collega’s. In 2016 besteedden ze extra aandacht aan juridisch advies over reglementen in het kader van het Parkeer- en 

Circulatieplan, en over de invordering van mobiliteit gerelateerde schadedossiers (bijv. schade aan parking, slagboom, e.d.).

Hieronder vindt u een overzicht:

Administratie: personeel en faciliteiten

2016 bracht het Mobiliteitsbedrijf een grote personeelsuitbreiding. Dit leidde tot een aantal interne verhuizen en de invoe-

ring van flexwerken. Enkele initiatieven werden opgezet om de waarden van Groep Gent te introduceren op de werkvloer.

2015 2016

Aanvragen openbaarheid van bestuur 9 6

IVA-besluiten inzake overheidsopdrachten 22 38

Collegebesluiten inzake overheidsopdrachten 15 33

Gemeenteraadsbesluiten inzake overheidsopdrachten 13 16
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Financiële ondersteuning

Het Mobiliteitsbedrijf streeft een sociale en open financiële structuur na. Burgers krijgen in bepaalde gevallen de mogelijk-

heid om een afbetalingsplan op te starten voor openstaande retributies en facturen. In 2016 werden 114 afbetalingsplan-

nen toegestaan, ter waarde van 24.762,71 euro. 

De werkzaamheden aan de parkeerautomaten in 2016 leidde tot een grote stijging van het bedrag van de aankoopfacturen 

(17.115.163,19 euro in 2016 tegenover 9.689.024,51 euro in 2015) en de opmaak van bestelbonnen (859 in 2016 tegen-

over 610 in 2015).

In 2016 werden 4.089 verkoopfacturen uitgestuurd, in 2015 waren dat er 3.585. Voor niet tijdig betaalde verkoopfacturen 

werden er 317 aanmaningen verstuurd.

Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het Mobiliteitsbedrijf in 2015 en 2016.

/ 37

Uitgaven (in euro) 2015 2016

Werking € 8.282.776,00 € 9.951.745,18

Personeel € 6.511.177,00 € 7.769.812,50

Dividend aan Stad Gent € 6.298.155,18 € 6.606.207,87

Investeringen (incl. Digipolis) € 1.003.239,67 € 14.397.314,20

Toegestane werkingssubsidies (De Lijn, IVAGO, …) € 1.452.528,79 € 1.505.872,43

Inkomsten (in euro) 2015 2016

Uit prestaties € 27.068.059,00 € 28.459.565,23

Tussenkomst Stad aan IVA € 3.008.088,00 € 3.355.503,00

Werkingssubsidies € 979.378,00 € 902.193,22

Interesten € 78.027,12 € 56.920,13

 / ondersteuning
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/ marketing 

De afdeling Marketing verzorgt de 

communicatie over alle maatregelen van 

het Mobiliteitsbedrijf en treedt in dialoog 

met de weggebruikers. Geen onbelangrijke 

taak in het jaar waarin Gent het Parkeerplan 

invoerde en zich voorbereidde op het 

Circulatieplan. Hoewel de nadruk op de

communicatie van beide plannen lag, verloor 

de afdeling de reguliere communicatie niet uit 

het oog. Het nam ook enkele cocreatie-

projecten met bewoners en de interne 

communicatie van het Mobiliteitsbedrijf op.

Met onze 
Schakel Slim-campagne 
willen we Gentenaars bewust 
doen nadenken over hun 
verplaatsingsgedrag.
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Communicatie Mobiliteitsplan

-De invoering van het Mobiliteitsplan in Gent vereiste grootschalige communicatieacties en een geïntegreerde campagne. 

Het Mobiliteitsbedrijf werkte hiervoor nauw samen met de Dienst Communicatie van de Stad Gent en Gentinfo. 

Schakel Slim-campagne

Met de Schakel Slim-campagne wil het Mobiliteitsbedrijf inwoners en bezoekers 

van Gent aanzetten om hun verplaatsingsgedrag te veranderen. Het communica-

tiebureau Cayman tekende de campagne uit.

De Schakel Slim-campagne wil mensen bewust doen nadenken over hoe ze zich 

verplaatsen van A naar B. De campagne wil het gepaste vervoermiddel op het juis-

te moment en slim schakelen tussen verschillende vervoermiddelen stimuleren.

Op 18 september 2016, tijdens Gent Autovrij, werd de campagne gelanceerd met:➊ een ‘mural’ in de Sint-Pietersnieuw-

straat • ➋ projectie van het logo ‘Schakel Slim’ op het UCO-gebouw • ➌ affiches op 15 locaties in Gent • ➍ verspreiding 

van ‘Schakel slim’-sleutelhangers in 7 kleuren (= verschillende vervoersmodi). 

Nadat het officiële startsein werd gegeven, volgden heel wat andere acties: ➎ affiches in 250 bushokjes in Gent met de 

boodschap ‘Gent Schakelt Slim: slim van A naar B’ (september 2016) • ➏ banner ‘Gent Schakelt Slim’ aan de zuil op het 

Woodrow Wilsonplein.

1

5

2

7

3

8

4

6

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   40 11/04/2017   13:40



/ 41

/ marketing 

De campagne wil inspireren om ‘slim te schakelen’. Er werden enkele testimonials verzameld, waarin inwoners en bezoe-

kers tonen hoe zij hun dagelijkse verplaatsing slim aanpakken. 

De testimonials waren te zien op: ➐ 6 filmpjes, die werden uitgezonden op AVS in de loop van oktober-november 2016, 

en die verschenen op de website en op sociale media • ➑ Affiches en advertenties die op de online pagina’s van Het Laat-

ste Nieuws en De Gentenaar, en in 30 bussen en 26 trams verschenen in de loop van november-december 2016 • Radio-

spot van 30 seconden uitgezonden op Radio 2 in december 2016.

Overige communicatieacties

Naast de Schakel Slim-campagne stuurde het Mobiliteitsbedrijf nog heel wat communicatie over het Mobiliteitsplan de 

wereld in: online, op papier, en in dialoog met de bewoners.

• In het voorjaar van 2016 vulde de afdeling Marketing de website www.stad.gent/mobiliteitsplan aan met uitgebreide 

informatie over het Mobiliteitsplan, het Parkeerplan en het Circulatieplan. De website bevat heel wat informatie, 

digitale kaarten en veelgestelde vragen. Naar aanleiding van de aanpassingen aan het Circulatieplan 2.0, werd de 

info op de website geactualiseerd in oktober 2016. De website kreeg 43.626 unieke bezoekers. De 3 best bezochte 

pagina’s waren: parkeren in ondergrondse parkings, het Parkeerplan, en de veranderingen wijk per wijk van het 

Parkeerplan.

• In het stadsmagazine van april 2016 werd een katern toegevoegd over het Mobiliteitsplan.  

De Stad Gent bracht de Wijze Gazet uit. Met deze krant verduidelijkten we alle veranderingen op het vlak van 

mobiliteit aan de hand van nieuwsartikels, opiniestukken en interviews. In een bijlage legden we het Parkeer- en 

Circulatieplan volledig uit. We voegden er een handige kaart van het Circulatieplan aan toe. Alle inwoners van 

Groot-Gent kregen in de week van 20 november de Wijze Gazet in de bus. Daarnaast verdeelden we de krant 

via stadsdiensten, Gentse ziekenhuizen, fietshandelaars en de randgemeenten. 225.000 exemplaren is een heel 

pak om te verspreiden!

Rhanie Maes en Isabelle De Colvenaer, Marketing
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• De Stad Gent wil in haar communicatie de burger ook actief betrekken. Het creëerde enkele fora om het gesprek 

met de burger aan te gaan: 

 » In augustus en september stonden 5 infoavonden op het programma in de wijken Rabot (66 inschrij-

vingen), Tolhuis (165), Portus Ganda (275), Coupure (249) en Krook (139). In de Brugse Poort werd geen 

infoavond georganiseerd omdat de wijzigingen in die wijk zeer beperkt zijn. Daarnaast werden enkele 

gespreksavonden georganiseerd.

 » De Stad ging in dialoog met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen (bewoners, zorgverstrek-

kers, minder mobiele mensen en senioren, vastgoed- en bouwsector, horeca en middenstand, onderwijs 

en culturele sector) tijdens de oplossingsgerichte dialoog. De gesprekken gingen in maart 2016 van start.

 » Om specifieke doelgroepen van gerichte informatie te voorzien en om samen oplossingen te zoeken, 

zette de Stad Gent mobiliteitscoaches in. De mobiliteitscoach Economie gaat in dialoog met handelaars, 

bedrijven en ondernemers in Gent. De mobiliteitscoach Welzijn waakt over de specifieke noden van de 

welzijnssector. Beide mobiliteitscoaches gingen van start in de loop van 2016.

 » Voor het stadspersoneel organiseerde het Mobiliteitsbedrijf 5 lunchgesprekken.

• De impact van het Mobiliteitsplan overschrijdt natuurlijk de grenzen van het Gentse grondgebied. Om de randge-

meenten te informeren, verdeelde de Stad Gent informatiepakketten. 

• De bereikbaarheid van de grote Gentse evenementen werd onder de loep genomen, rekening houdende met de 

vele wijzigingen door het Circulatieplan.

Communicatie Parkeerplan

In 2016 voerde Gent het nieuwe Parkeerplan in. ‘Gent heeft een wijs parkeerplan’ was dé boodschap die het Mobiliteitsbe-

drijf in het voorjaar aan de bewoners en bezoekers meegaf. In de parkeerfolder verschenen de nieuwe tarieven en tariefzo-

nes, en kon de lezer de nieuwe werkwijze van de parkeerautomaten ontdekken.

Nieuwe parkeerautomaten

In de Stad verschenen nieuwe parkeerautomaten. Ter ondersteuning ontwikkelde het Mobiliteitsbedrijf een handleiding voor 

de parkeerautomaten. Burgers konden deze handleiding ophalen in alle diensten- 

centra en GentinfoPunten, en aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf en het Ad- 

ministratief Centrum Zuid. Infoborden op straat duiden de plaats van de automaten aan.

Nieuwe bewonerszones en tarieven

De nieuwe parkeertarieven werden per bewonerszone ingevoerd. Ook de doel- 

gerichte communicatie naar de bewoners en handelaars van de verschillende  

bewonerszones verliep stapsgewijs. 

Tussen april 2016 en januari 2017 gingen 105.000 bewonersbrieven de deur uit, ver-

spreid over de 14 bewonerszones. Elke bewoner ontving een brief met info, een 

straatnamenlijst en een kaart van de zone waarin ze wonen. Handelaars kregen een 

affiche met info over de parkeertariefzone waarin ze gevestigd zijn.

Op AVS liep er van april 2016 tot en met februari 2017 een informatiefilmpje over de 

nieuwe bewonerszones.
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Reguliere externe communicatie

Naast het Mobiliteitsplan, communiceert de afdeling Marketing over allerhande mobiliteitsmaatregelen. Dit gebeurt in de vorm 

van nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, bewonersbrieven, campagnes, evenementen en berichten op sociale media.

Campagnes

• De zone 30-campagne ‘Gent daagt uit’ die in 2015 gelanceerd werd, kende een vervolg in 2016. 40 straten kregen zone 

30-vlagjes, die de autobestuurders attent moeten maken op de snelheidslimiet.

• ‘Gent gek op de fiets’ is een campagne die het fietsgebruik in Gent wil stimuleren. De campagne werd in 2016 verder toe-

gepast om te communiceren over fietsrealisaties.

• In samenwerking met de werkgroep fietsdiefstalpreventie, werkte het Mobiliteitsbedrijf verder aan anti-diefstalfilmpjes, 

fietsgraveeracties bij studenten en promotie van de website www.gevondenfietsen.be.

• De Gentse taxi’s kregen een vernieuwde taxifolder, met informatie over de tarieven en de voordelen van het taxicharter 

voor de gebruiker. De taxistandplaats aan Gent-Sint-Pietersstation werd uitgerust met een informatiepaneel.

Evenementen

Het Mobiliteitsbedrijf blijft sterk inzetten op sensibilisering rond mobiliteit bij grote evenementen in Gent. Hiervoor maakt 

het bereikbaarheidsfiches op die de organisatoren van evenementen kunnen gebruiken bij hun communicatie.

In 2016 organiseerde de dienst Marketing onderstaande evenementen: 

• 2 tweedehandsfietsenmarkten (28 mei en 18 september) i.s.m. vzw Ateljee

• Organisatie Fietscongres (7 juni) i.s.m. VSV en de Vlaamse Overheid

• Strapdag (16 september)

• Gent Autovrij (18 september)

• 2 Flikker Op-fietsverlichtingsacties (25 oktober en 22 november) i.s.m. de Politie 

Tijdens Gent Autovrij was de binnenstad een waar paradijs voor voetgangers 
en fietsers. Er stond heel wat op het programma: een fiets- en buggyroute, 
een fietsbeurs, een tweedehandsfietsenmarkt en een autodeelsalon. De Jeugd-
dienst zorgde ervoor dat ook de allerkleinsten zich amuseerden. Er was voor elk 
wat wils!

Tony Martens, evenementencoördinator Mobiliteitsbedrijf.
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Samen met de dienst Stedelijke 
Vernieuwing sloten we een sub-
sidie-convenant af met Lab van 
Troje vzw. Zij coördineren het 
experiment van de leefstraten. 
Hierbij krijgen bewoners de ruim-
te om te experimenteren met een 
andere straatinrichting. Auto’s 
worden verplaatst naar buurtpar-
kings, waardoor er meer ruimte 
vrijkomt voor groen, ontmoeten 
en samenleven.

Loesje Van Damme, Marketing

Cocreatie

Het Mobiliteitsbedrijf ondersteunt initiatieven die burgers of actiegroepen spontaan opzetten om de verkeersleefbaarheid 

in hun straat of buurt te bevorderen.

Cocreatieprojecten

Samen oplossingen zoeken voor mobiliteitsuitdagin-
gen en verkeersveiligheid in de straat of buurt, ook 
dat doet het Mobiliteitsbedrijf. Met de Wasstraat 
en Velodroom (Sint-Amandsberg) werden cocreatie- 
projecten opgestart. In de K.L. Ledeganckstraat  
zochten de bewoners en hoger onderwijsinstellingen 
samen naar een oplossing voor de hoge fietsparkeer-
druk. Eind 2016 werd de straat geknipt voor door-
gaand verkeer en voorzag het Mobiliteitsbedrijf extra 
fietsenstallingen.

In 2016 werden 14 leefstraten ingericht:  

Flanelstraat, Kozijntjesstraat, Maurice Verdoncklaan, 
Zalmstraat, Volmolenstraat, Ooievaarstraat-Mei-
bloemstraat, Sparrestraat, Zonnebloemstraat, 
Haspelstraat-Aambeeldstraat, Meibloemstraat 100+, 
Pijnderstraat-Warande straat, Karel Antheunisstraat, 

Pieter Colpaertsteeg en Koolkapperstraat.

/ 44

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   44 11/04/2017   13:40



/ marketing 

Subsidies duurzame mobiliteit

Verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen die acties of campagnes organiseren om duurzame mobiliteit 
te promoten, kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen van de Stad Gent. Het Mobiliteitsbedrijf begeleidt de 
oproep en de toekenning van de subsidies. Volgende projecten kregen in 2016 een subsidie:

• Mobikit vzw, met een toolkit rond verkeerseducatie voor kleuter- en lagere scholen in Gent: ¤7.960 
• Trein Tram Bus, met hun participatief project Studenten stoten koning auto van de troon’: ¤10.000

• WGC De Sleep, met hun project Vitabike: ¤10.000

De Lijn ontving met haar campagne De Groene Mobizone een éénmalige subsidie van 40.000 euro. De Groene Mobizone 
was een online campagne om Gentenaars aan te zetten gebruik te maken van de verschillende beschikbare vervoersmodi. 
Via advertenties op sociale media en Google werden stimulansen aangeboden om andere vervoersmodi te proberen. Een 
evaluatie van de campagne wordt verwacht in 2017. De aangeboden stimulansen waren: 

• 150 gratis mini-railpassen van de NMBS
• 2 gratis Blue-bike ritten bij lidmaatschap van 10 euro
• 7.500 duosets sms-tickets van De Lijn
• terugbetaling lidmaatschap van alle autodeelmaatschappijen (met extra voordeel Bolides, Cambio en Drivy)
• 30% korting op fietsverhuur bij Fietspunt en 25 euro korting bij huur op jaarbasis

30
bewonersbrieven

21
persberichten

27
nieuwsberichten
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90
interne nieuwsbrieven:

50 Mobiflashes & 40 Mobiflairs

8
mobiliteitsnieuwsbrieven

20
bereikbaarheidsfiches 

voor grote evenementen

MOBILITEITSCOMMUNICATIE IN CIJFERS

MOBILITEIT GENT

730* 
*GESTART IN NOV.

 2
01

6

GENT FIETST

1.628* 

*EIN
D 2

01
6

Verwacht in 2017: integratie website van het Mobiliteitsbedrijf in 
de stadswebsite www.stad.gent/mobiliteit.

www.mobiliteit.stad.gent

551.969 sessies
381.820 unieke bezoekers
1.373.944 paginaweergaven
3 best bezochte pagina’s: 

• ondergrondse parkings
• openbaar vervoer
• tarief parkeren op straat

SOCIALE MEDIA EN WEBSITE

/ 45

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   45 11/04/2017   13:40



/ organisatie

/ 46

008705_jaarverslag_Gent_2016_V10.indd   46 11/04/2017   13:40



/ 47

Het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) 

Mobiliteitsbedrijf Stad Gent telt 5 afdelingen. 

De afdelingshoofden en de directeur vormen 

samen het Team. Elke week komen ze samen 

om de beleidsmatige en operationele lijnen 

uit te zetten.

 / organisatie

Het Mobiliteitsbedrijf  
telde eind 2016  
133 medewerkers.
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Directeur

STAF

Beleid

STAFSTAF

Ruimtelijke Projecten  
& Vervoersplannen

Exploitatie parkings

Exploitatie The Loop

Straatexploitatie

Verkeerscentrum

Verkeerstechniek

Operationeel Beleid

Fiets

Operationele
uitvoering
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