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Geachte lezer

Dat de mensen van het Mobiliteitsbedrijf ‘druk in de weer waren’ het voorbije jaar, is een under-
statement. Ze hebben in 2014 (opnieuw) bergen werk verzet. Ik wil hen dan ook eerst en vooral 
hartelijk bedanken voor al hun inspanningen.

2014 was een cruciaal jaar voor het mobiliteitsbeleid in onze stad. Het grootste deel van de voorbe-
reiding voor het nieuwe mobiliteitsplan werd afgerond. We hebben een strategische mobiliteitsvisie 
voor	Gent	ontwikkeld.	Die	visie	wordt	op	dit	moment	verder	onderzocht	en	verfijnd.	Als	schepen	van	
Mobiliteit wil ik toch graag – trots op wat we samen hebben gedaan - een kleine greep uit de reali-
saties	van	2014	expliciet	vermelden.

De	scholenconsulent	bezocht	maar	liefst	19	Gentse	scholen	om	samen	met	de	directie,	het	per-
soneel, ouders en leerlingen te bekijken hoe de verkeersveiligheid in de omgeving van de school 
beter kan, in 2015 gaat ze verder op dit elan.
Er	kwam	21	kilometer	nieuwe	fietsinfrastructuur	bij	in	onze	stad.	Het	proefproject	‘fietsers	rechtsaf	
door	rood’	ging	van	start.	Om	het	openbaar	vervoer	vlotter	te	laten	doorstromen	werden	talrijke	ver-
beteringen	en	aanpassingen	gedaan	aan	bushaltes	en	werden	er	extra	‘busbanen’	aangelegd.	Sinds	
kort is er bovendien voor de Gentenaars opnieuw een laatavond- en nachtnet (tot 1 uur ’s nachts) op 
de hoofdlijnen.

2014	was	ook	het	jaar	van	de	versterkte	samenwerking	met	bewoners:	we	hebben	een	‘co-creatie-
ambtenaar’	aangeworven	en	er	werden	heel	wat	private	initiatieven	(‘van	onderuit’)	ondersteund	-	
denk maar aan de ‘leefstraten’ van het Lab van Troje. 

Het Mobiliteitsbedrijf doet ook enorm veel inspanningen om helder te communiceren naar en met 
alle Gentenaars en bezoekers. En met succes. De website www.mobiliteit.gent kreeg 87% meer 
unieke bezoekers dan vorig jaar. Er werden ook tal van campagnes gelanceerd om de mensen te in-
formeren	en	te	sensibiliseren.	Het	‘Actieplan	tegen	Fietsdiefstal’,	de	fietscampagne	‘Gent,	gek	op	
de	fiets’	en	een	hoffelijkheidscampagne	voor	fietsers	zijn	slechts	enkele	voorbeelden.

Iedereen	beleeft	elke	dag	‘mobiliteit’.	Of	dat	nu	te	voet,	met	de	fiets,	het	openbaar	vervoer	of	met	
de	auto	is.	Iedereen	heeft	bijgevolg	ook	een	mening	over	mobiliteit.	Het	Mobiliteitsbedrijf	kreeg	het	
voorbije jaar in totaal liefst 21.500 vragen van burgers, per mail, brief, of telefoon over mobiliteit. 
Dat betekent meer dan 100 vragen per werkdag. Die proberen we allemaal zo snel mogelijk te beant-
woorden.

Tot	slot:	onze	Ombudsvrouw	–	een	onafhankelijke	en	onverdachte	bron	-	schreef	het	al	in	haar	eigen	
jaarverslag: nooit eerder was het draagvlak voor verandering op het vlak van mobiliteit zo groot. 
Dat	is	een	fijne	vaststelling.	Samen	gaan	we	Gent	nog	veiliger	en	meer	leefbaar	maken!
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     Ik wens u veel leesplezier. 

 

     Filip	Watteeuw
	 	 	 	 	 Schepen	van	Mobiliteit	en	Openbare	Werken



Wat onthoudt u vooral uit 2014?
 
Vorig jaar zijn we er in geslaagd om de interne structuur van het Mobiliteitsbedrijf op punt te stellen. 
De	juiste	mensen	zitten	nu	op	de	juiste	plek,	met	daarbij	ook	heel	wat	nieuwe	medewerkers	om	de	
aangepaste	organisatiestructuur	volwaardig	in	te	vullen,	met	duidelijke	taken	en	verantwoordelijk-
heden.	Dat	geeft	ons	nu	de	kans	om	op	volle	toeren	te	draaien	en	onze	hoofddoelstellingen	waar	
te	maken.	Met	het	Mobiliteitsbedrijf	werken	we	iedere	dag	aan	een	veilige,	bereikbare,	leefbare	en	
duurzame stad. 

In het huidige Mobiliteitsbedrijf komen de basiswaarden uit de visie van de stad ook steeds beter tot 
uiting.	De	bijna	100	collega’s	maken	er	werk	van	om	erg	betrokken	en	met	een	open	geest	hun	taken	
uit te voeren. Zij engageren zich om doelgericht de resultaten te behalen die in dit jaarverslag te 
vinden	zijn.	Het	bedrijf	investeert	ook	in	een	creatieve	omgeving		met	ruimte	voor	vernieuwing	en	
veel	flexibiliteit	om	goed	met	de	vele	veranderingen	om	te	gaan.
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Zijn de belangrijkste doelen bereikt?

Waren er dingen die u helemaal niet verwacht had?

Het	Mobiliteitsbedrijf	heeft	de	verkeerstechnische	taken	van	de	politie	veel	sneller	dan	gepland	over-
genomen.	Dat	was	mogelijk	omdat	we	een	jong	en	dynamisch	bedrijf	zijn	dat	opportuniteiten	durft	
grijpen en niet terugschrikt voor een uitdaging. 

Er was al veel ervaring en knowhow voorhanden in het Mobiliteitsbedrijf, maar met 27 nieuwe 
mensen	hebben	we	er	nog	een	kwaliteitsinjectie	bij	gekregen.	Al	die	nieuwe	collega’s	zijn	een	
verrijking,	onder	meer	met	het	oog	op	innovatie.	Met	ons	groeipotentieel	en	de	flexibiliteit	die	we	
in	huis	hebben,	ben	ik	ervan	overtuigd	dat	ik	ook	in	2015	positief	verrast	zal	worden.

GESPREK MET DE DIRECTEUR

Nu	de	verkeerstechnische	taken	van	de	politie	binnen	het	Mobiliteitsbedrijf	zijn	opgenomen,	is	het	
langlopende	project	‘STROOM’	helemaal	afgerond.	Het	oorspronkelijke	doel	is	bovendien	bereikt:	
de	integratie	van	alle	Gentse	mobiliteitsbevoegdheden	in	één	bedrijf,	in	een	homogeen	pakket	van	
bevoegdheden.

Uit	de	financiële	cijfers	blijkt	dat	we	er	in	geslaagd	zijn	om	de	kosten	te	beheersen	ondanks	de	groei	
van	onze	organisatie.	Meer	zelfs,	ook	de	grote	besparingen	binnen	de	Stad	Gent	hebben	onze	
werking niet in het gedrang gebracht. Wij hebben oplossingen uitgewerkt voor de vereiste 
besparingsinspanningen.	Daardoor	blijft	onze	begroting	gezond	en	hebben	we	voldoende	reserves	
opgebouwd	voor	toekomstige	investeringen.



Wat zijn de grote uitdagingen voor 2015?
 
In 2015 staan er verschillende ingrijpende projecten op het programma. We willen bijvoorbeeld zorgen 
voor	de	digitalisering	van	de	bewonerskaarten,	administratieve	sancties	(GAS4)	rond	de	toegang	tot	het	
voetgangersgebied implementeren, de uitwerking van een cameracorridor om dit te handhaven, nieuwe 
parkeerautomaten,	nieuwe	parkeertariefzones,	de	uitwerking	van	het	nieuwe	circulatieplan,	steeds	meer	
beheerstaken voor het verkeerscentrum (vb: monitoring van verkeersstromen bij grote evenementen, 
werken, incidenten, …). 

Het nieuwe mobiliteitsplan zal uiteraard een cruciale rol spelen, en het bevat veel meer dan het nieuwe 
circulatieplan	voor	de	binnenstad.	Het	eerste	grote	wapenfeit	wordt	de	uitbreiding	van	de	zone	30,	maar	
we	werken	aan	tal	van	andere	actiepunten:	rond	touringcars,	mobiliteitsaanpak	in	de	deelgemeentes,	
veilige	schoolomgevingen,	betere	fietsinfrastructuur,	enzovoort.

Daarnaast	zal	ook	de	reorganisatie	van	de	Stad	Gent	gevolgen	hebben.	Het	Mobiliteitsbedrijf	krijgt	een	
andere rol binnen de nieuwe structuur en we moeten er ons op organiseren dat we niet langer recht-
streeks	in	een	departement	functioneren.	Dat	betekent	weer	een	nieuwe	oefening	met	eigen	coördi-
natoren	op	vlak	van	personeel,	facility	management,…	Dit	heeft	een	impact	op	alle	geledingen,	maar	
we	zullen	ons	engageren	in	die	nieuwe	context,	met	bijvoorbeeld	aangepaste	openingsuren	van	onze	
balie en op termijn een verhuis naar de Zuid.
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Frank	Vanden	Bulcke
Directeur	IVA	Mobiliteitsbedrijf	Stad	Gent

Wanneer zal je binnen een jaar tevreden kunnen terugblikken?

Als	we	met	de	realisaties	van	onze	projecten	een	verschil	hebben	kunnen	maken	voor	onze	klanten:	de	
inwoners	en	bezoekers	van	Gent.	Want	we	doen	het	tenslotte	voor	hen!

Tegelijk hoop ik op tevreden medewerkers die zich goed in hun vel voelen en met plezier en blijvend 
enthousiasme	verder	bouwen	aan	Gent	als	innovatieve	voorbeeldstad	op	vlak	van	mobiliteit.



ORGANISATIE
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Directeur

Operationele
Uitvoering OndersteuningBeleid Projectenbureau

Staf

Het	Intern	Verzelfstandigd	Agentschap	(IVA)	Mobiliteitsbedrijf	Stad	Gent	telde	eind	2014	vier	afdelingen.

De afdelingshoofden en de directeur van het Mobiliteitsbedrijf vormen samen het Team. Zij komen 
iedere	week	samen	om	de	beleidsmatige	en	operationele	lijnen	uit	te	zetten.	De	planning	voor	interne	en	
externe	communicatie	wordt	systematisch	aangepast.	Het	Team	kan	ook	rekenen	op	een	adviseur	voor	
grote projecten. 



BELEID 

De	afdeling	Beleid	van	het	Mobiliteitsbedrijf	bestond	voorheen	uit	twee	afdelingen	–	Strategie	en	
Marketing	enerzijds	en	Vervoersmanagement	anderzijds	–	die	in	2014	werden	samengevoegd.	Dit	
resulteerde	in	vier	cellen.	De	cel	Ruimtelijke	Projecten	en	Vervoersplannen	werkt	rond	schoolstraten,	
levert	allerhande	adviezen	af	en	ontwikkelt	vervoersplannen.	De	cel	Operationeel	Beleid	zorgt	onder	
meer	voor	de	uitvoering	op	het	terrein	van	het	mobiliteitsplan	en	parkeerplan.	De	Fietscel	tekent	het	
fietsbeleid	van	de	Stad	Gent	uit.	De	aanleg	van	fietsstraten,	fietssuggestiestroken,	de	plaats	waar	fiets-
bruggen	komen,	dit	alles	behoort	tot	het	takenpakket	van	deze	eenheid.	De	cel	Marketing	ten	slotte	
bekommert	zich	om	de	communicatie	van	alle	maatregelen	van	het	Mobiliteitsbedrijf.
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PROJECTENBUREAU 

Staf

Ruimtelijke 
projecten &
vervoersplannen

Marketing FietsOperationeel
 beleid

Beleid

Projectenbureau

Strategische 
Financiën 

Monitoring 
& EvaluatieProjectbeheer Innovatie

Staf

Het projectenbureau structureert en uniformeert de verschillende projecten van het Mobiliteitsbedrijf. 
Het beheert ook zelf een aantal projecten. Een professioneel projectmanagement moet de kennis en 
expertise	in	het	bedrijf	verankeren	en	vlot	laten	doorstromen.		
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ONDERSTEUNING 

Operationele Uitvoering

Exploitatie 
The Loop

Verkeerscentrum VerkeerstechniekExploitatie 
parkings Straatexploitatie

Staf

Ondersteuning

Financiën

Interne 
communicatie

& 
klantenmeldingen

Juridische zaken
Directie-

secretariaat ICT Administratie

Staf

De	afdeling	Operationele	Uitvoering	beheert	de	parkeerfaciliteiten	van	het	Mobiliteitsbedrijf	–	
fietsenstallingen,	parkeergarages	en	straatparkeren.	In	2014	kwam	daar	het	verkeersmanagement	
bij	-	alles	wat	te	maken	heeft	met	verkeersgeleiding	en	verkeerstechnieken	en	de	uitbouw	van	een	
verkeerscentrum.

Via	de	verschillende	onthaalfuncties	en	de	administratieve	behandeling	van	dossiers	is	deze	afdeling	
voor vele klanten het eerste contact met het Mobiliteitsbedrijf. De afdeling Ondersteuning zorgt ook 
voor	de	financiële,	administratieve,	juridische	en	technologische	omkadering	van	de	andere	afdelin-
gen van het Mobiliteitsbedrijf. 



BELEID
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BELEID

Mobiliteitsplan
In 2014 werd het inhoudelijk verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan afgerond. Op 18 
december	2014	verleende	het	college	zijn	goedkeuring	om	het	document	“Strategische	Mobiliteits-
visie” aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze nota biedt het strategische kader om het duurzame 
mobiliteitsbeleid van	Gent	verder	uit	te	stippelen	en	kan	op	een	ruime	consensus	rekenen	bij	de	be-
volking,	stakeholders	en	externe	mobiliteitspartners.	Dit	is	dus	het	startsein	voor	een	pakket	concrete	
uitvoeringen,	zoals	de	circulatiemaatregelen	voor	de	binnenstad	en	de	uitbouw	van	een	stadsregio-
naal	fietsroutenetwerk.	Te	raadplegen	via	www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan.

Parkeerplan
Op	24	november	2014	keurde	de	gemeenteraad	het	“Parkeerplan	Gent”	goed	waarin	de	Stad	zijn	
langetermijnvisie op parkeren vastlegt. Ter voorbereiding hiervan verzamelden we gedurende de 
zomermaanden feedback van verschillende stakeholders. In september 2014 organiseerden we een 
paneldiscussie en een vrij toegankelijke infomarkt in het stadhuis. De infopanelen waren ook te zien 
op de autovrije zondag (14 september). Via de verschillende kanalen ontving het Mobiliteitsbedrijf 
tal	van	interessante	suggesties.	Op	basis	daarvan	voerden	we	enkele	aanpassingen	door	aan	het	
ontwerpplan.

Het	definitieve	plan	bestaat	uit	een	strategische	beleidsnota	en	3	deelnota’s:	“Deelnota	Parkeer-
regimes”,	“Deelnota	Parkeerrichtlijnen	fiets	en	auto”,	“Deelnota	Buitengebieden”.
 

Het Europese ‘Push & Pull’-project
Dit	project	wil	stimulansen	geven	om	mensen	te	‘duwen’	naar	meer	duurzame	vervoerswijzen (push) 
en	te	‘trekken’	richting	een	meer	duurzaam	verplaatsingsgedrag (pull). Voor Gent leggen we volgen-
de doelstellingen vast.

PUSH-maatregelen: 
- parkeerrichtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen (wonen, werken, winkelen, …), 
-		 modaliteiten	verfijnen	voor	het	uitreiken	van	bewonerskaarten,
-  wijzigingen in parkeertarieven en de zones voor betalend parkeren,
-  onderzoek naar de nood aan nieuwe voorbehouden bewonersparkeerplaatsen,
-		 een	efficiëntere	handhaving	van	het	parkeerbeleid,
-		 promotie	van	autodelen	in	het	algemeen	en	in	nieuwe	stedenbouwkundige	ontwikkelingen	in		
 het bijzonder.

PULL-maatregelen: 
-		 richtlijnen	voor	fietsenstallingen	op	straat	in	dichtbebouwde	wijken,
-  het laatavond- en nachtvervoer, 
-		 een	interne	mobiliteitsmanager	inschakelen	die	bedrijven	aanmoedigt	om	in	te	zetten	op	een		
 meer duurzame mobiliteit,
-		 introductie	van	een	fietsdeelsysteem	voor	bepaalde	gebieden,
-  een parkeermakelaar aanstellen, met als opdracht de huidige parkeercapaciteit beter te 
	 benutten.
In	2014	verfijnden	we	deze	doelstellingen	verder	en	stelden	we	een	projectplan	op.
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Bedrijfsvervoerplan  
In	de	loop	van	2014	zette	het	Mobiliteitsbedrijf	verder	in	op	het	nieuwe	bedrijfsvervoerplan	van	de 
stad.	Dit	plan	krijgt	een	extra	dimensie	door	de	verhuis	van	heel	wat	medewerkers	naar	de	site	Zuid	
(AC	Zuid	en	het	Electrabel-gebouw).	

Het	Mobiliteitsbedrijf	was	actief	als	begeleider	in	het	proces.	Dit	resulteerde	in	de	aanmaak	van	
kaartjes	die	de	woonplaatsen	van	de	personeelsleden	in	relatie	brengen	tot	hun	vervoermiddel	en	
werkplaats.	Deze	kaartjes	dienen	ook	als	basis	om	het	potentieel	van	de	duurzame	vervoermidde-
len	te	bepalen.	Zo	tonen	ze	woonplaatsen	van	personeel	dat	met	de	auto	pendelt	in	relatie	tot	de	
woon-werkafstand.

In	tweede	instantie	heeft	het	Mobiliteitsbedrijf	geadviseerd	over	mogelijk	te	nemen	maatregelen	in	
het kader van het bedrijfsvervoerplan van de stad. Vanaf 2015 komt er een nieuwe consulent 
“Mobiliteitsmanagement bij bedrijven” die van nabij de verdere werking rond het bedrijfsvervoers-
plan van de stad opvolgt.
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De hele binnenstad bin-
nen de R40 wordt zone 30, 
met inbegrip van de Brugse 
Poort en de wijk Rabot.

Zone 30
Het	bestuursakkoord	schuift	verkeersveiligheid	als	prioriteit	
naar voren. Het project Uitbreiding Zone 30 moet hiertoe 
bijdragen.	De	hele	binnenstad	binnen	de	R40	wordt	een	
zone 30, met inbegrip van de Brugse Poort en de wijk 
Rabot,	met	uitzondering	van	de	as	Nieuwe	Wandeling-
Tolhuis en enkele straten langs de B401. 

In	2014	werd	gestart	met	de	uitvoering	ervan.	We	nodigden	verschillende	betrokken	partijen,	zoals	
De	Lijn	en	de	politie,	uit	voor	een	overleg	en	we	stelden	een	signalisatieplan	voor	de	binnenstad	op.	
De uitvoering ervan is gepland voor voorjaar 2015. 

Advies
De meeste ontwikkelingen in Gent hebben ook een impact op mobiliteit. Het Mobiliteitsbedrijf 
formuleert daarom adviezen bij vergunningsaanvragen en stadsontwikkeling. In 2014 behandelde 
het Mobiliteitsbedrijf in totaal 187 adviezen. Het gaat zowel over stedenbouwkundige, socio-eco-
nomische en milieuvergunningen als adviezen voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Heel 
wat	energie	gaat	naar	advies	voor	fietsdossiers	op	vraag	van	andere	overheden:	de	Vlaamse	Over-
heid	(Agentschap	Wegen	en	Verkeer	-	AWV),	Waterwegen	en	Zeekanalen,	de	Vlaamse	Landmaat-
schappij en de provincie.
Talrijke grote en minder grote dossiers worden met het Mobiliteitsbedrijf vooraf besproken. Dit is 
nuttig	omdat	de	aanvrager	reeds	vóór	het	indienen	van	de	eigenlijke	vergunningsaanvraag	met	de	
mobiliteitsaspecten van een dossier rekening kan houden. 



Voetgangers
In 2014 bezocht de scholenconsulent van het Mobiliteitsbe-
drijf 19 scholen. Voor 12 andere scholen werd advies verleend. 
Grotere projecten waren de samenwerkingen met Maria-
vreugde	in	Wondelgem	en	Maria	Goretti	te	Gent.	Het	project	
EDUGO ging van start met als doel de verkeersveiligheid in de 
omgeving van de EDUGO-scholen in Oostakker sterk te 
verbeteren. 

We	finaliseerden	het	draaiboek	schoolstraten. Twee nieuwe schoolstraten, Klaverdries en Krekel-
berg,	zagen	het	licht	én	kregen	een	positieve	evaluatie.	We	ondernamen	de	eerste	stappen	om	ook	
in	2015	twee	bijkomende	schoolstraten	te	realiseren	(Gerardstraat	en	Wispelbergstraat).	Scholen	
ontvingen een overzicht van het bestaande aanbod omtrent duurzame mobiliteit. 
Er	werd	een	plan	Schoolomgevingen	uitgeschreven	en	gestart	met	de	opmaak	van	een	enquête	naar	
scholen. Het project ‘afsluiten Woodrow Wilsonplein’ kreeg een voorstelling op het verkeerscongres 
en	werd	opgenomen	in	het	jaarboek	van	de	Vlaamse	Stichting	Verkeerskunde	(VSV).
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Het Mobiliteitsbedrijf 
realiseerde twee school-
straten, en er komen er 
nog bij.

21 kilometer nieuwe 
fietsinfrastructuur.

De	Fietscel	werkt	aan	de	verbetering	van	de	huidige	en	aan	de	
uitbouw	van	nieuwe	Gentse	fietsinfrastructuur.	We	startten	
grote	nieuwe	fietsdossiers	op	zoals	de	fiets-	en	voetgangers-
brug over de Watersportbaan en de tunnel onder de treinsporen aan de Dampoort.
In 2014 kwam er op het grondgebied van Gent bijna 21 kilometer	nieuwe	fietsinfrastructuur	bij.	
Enkele	voorbeelden:	9	km	fietspaden,	1	km	fietswegen,	1	km	fietsstraat,	9	fietstunnels/bruggen	
zoals	de	fietstunnel	aan	de	Sterre	en	de	tunnel	onder	de	spoorweg	aan	Drongen	station,	de	fiets-
straat	Voldersstraat,	het	fietspad	langs	de	R4	ter	hoogte	van	het	Eilandje	Zwijnaarde,	10	km	fiets-
suggestiestroken,	onder	meer	op	de	as	Lousbergskaai	via	Forelstraat,	Aannemersstraat,	Gentbrugge-
straat, Tweekapellenstraat tot in de Hielstraat.

We	openden	een	nieuwe	fietsstraat	in	de	Voldersstraat.	Fietsers	krijgen	er	voorrang	op	alle	kruis-
punten uitgezonderd de straten waar een tram kruist.

In	maart	2014	startte	een	proefproject	waarbij	op	5	kruispunten	fietsers	rechtsaf	of	rechtdoor	door	
het	rood	licht	mogen	fietsen.	Na	evaluatie	wordt	beslist	of	de	borden	ook	op	andere	kruispunten	
komen.  

In mei en september 2014 organiseerde het Mobiliteitsbedrijf opnieuw een tweedehandsfietsen-
markt op het Woodrow Wilsonplein. Dit bracht ongeveer 600 verkopers en meer dan duizend be-
zoekers met elkaar in contact. 

Fietsen



Openbaar vervoer
We werkten verder aan de prioritaire tramdossiers, met 
name de vertramming van lijnen 3 (Mariakerke – Gent-
brugge)	en	7	(Sint-Denijs-Westrem	–	Gent	Dampoort).	
Bij	vertramming	worden	‘bundels	van	bussen’	vervangen	door	één	tramlijn.
In	januari	2014	werd	de	kennisgevingsnota	van	het	milieueffectenrapport	(kortweg	MER)	voor	lijn	7	
ter	inzage	gelegd.	Het	Mobiliteitsbedrijf	ondersteunde	en	begeleidde	de	ingewikkelde	MER-proce-
dure. 
De werken voor de vertramming van de lijn naar Zwijnaarde werden verdergezet. Ook de werken 
aan de tramlijn naar het UZ zijn gestart. Het Mobiliteitsbedrijf had hier nog enkele kleinere taken 
rond	detailverfijningen	aan	het	ontwerp.	Hetzelfde	geldt	voor	de	Brusselsesteenweg,	waar	de	wer-
ken voor een betere doorstroming op de steenweg volop aan de gang zijn. 

In	2014	volgden	we	de	doorstroming	van	het	openbaar	vervoer	verder	op.	AWV,	de	wegbeheer-
der van de Vlaamse Overheid, zorgde voor een vrije busbedding op de Koopvaardijlaan tot aan de 
Dampoort.	Ook	op	de	N70	voorzag	AWV	een	busbaan	tussen	de	Drieselstraat	en	de	R4.	De	verkeers-
regeling	aan	het	kruispunt	St-Pieters-Aalststraat-Galglaan-Kortrijksesteenweg	werd	aangepast	in	
het	voordeel	van	de	tram.	Het	kruispunt	Blockstraat-Kerkstraat	kreeg	een	verkeerslichteninstallatie	
waardoor	het	nieuwe	bustraject	in	Oud-Gentbrugge	voorrang	heeft.
We werkten aan enkele aanpassingen en verbeteringen bij bushaltes, onder meer op de Dender-
mondsesteenweg,	in	de	Heiveldstraat,	Leeuwstraat,	Krijzeltand,	Achilles	Heyndrickxlaan,	
Verenigde-Natieslaan,	Jean-Baptiste	de	Ghellincklaan	en	Tolpoort.	Deze	ingrepen	zorgden	voor	een	
verbeterde	doorstroming	en/of	een	beter	opstapcomfort	voor	de	gebruikers.	Ook	AWV	voerde	
enkele aanpassingen door aan haltes, onder meer op de Terplatenbrug. 

Ten	slotte	was	er	in	het	najaar	van	2014	en	als	kers	op	de	taart	ook	de	invoering	van	het	laatavond- 
en nachtnet.	Dit	net,	waaraan	ook	het	Mobiliteitsbedrijf	financieel	bijdraagt,	zorgt	ervoor	dat	er	in	
Gent nu iedere dag van de week laatavond- en nachtvervoer is op de hoofdlijnen van het openbaar 
vervoer en dit tot 1 uur ’s nachts.

Tot 1 uur ’s nachts kan je in 
Gent de bus of tram nemen.

16

Taxi
In	2014	startte	het	Mobiliteitsbedrijf	met	een	systematische	controle	en	opvolging	van	alle	exploi-
tanten. We focussen voornamelijk op de controle van documenten, zowel met de betrekking tot de 
chauffeurs,	de	ingezette	taxivoertuigen	als	de	administratieve	verplichtingen	van	de	onderneming.
 
Sinds	oktober	2014	is	de	norm	voor	het	aantal vergunde taxivoertuigen in Gent verlaagd van 250 
naar	200.	Dit	impliceert	dat	zolang	de	norm	voor	het	aantal	vergunde	taxivoertuigen	niet	is	bereikt,	
een aanvrager die aan alle voorwaarden voldoet een vergunning krijgt. Is de norm bereikt, dan komt 
een aanvraag in chronologische volgorde van ontvangst op een wachtlijst terecht. Pas als er een 
vergunning vrijkomt, komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking.

Op	het	moment	dat	de	verlaagde	norm	van	kracht	werd,	was	deze	norm	overschreden.	Alle	lopende	
vergunningen	bleven	geldig.	Tot	zolang	de	norm	overschreden	blijft,	kunnen	geen	nieuwe	ver-
gunningen toegekend worden.



Auto
De flyover aan de Zuid (B401)

In	mei	2014	organiseerde	de	Stad	Gent	een	masterclass	rond	de	flyover.	Een	ruime	groep	van	experts	
en	stakeholders	gaven	hun	reflecties	over	de	toekomst	van	de	B401.	Duidelijk	was	dat	een	eventuele	
toekomst van dit bouwwerk verankerd ligt in de uitdagingen voor een duurzame stedelijke mobiliteit.

Challenge

Het	Europees	project	Challenge	bood	de	mogelijkheid	om	verder	onderzoekswerk	te	verrichten	rond	
het	project	B401.	Bedoeling	van	Challenge	is	dat	Europese	steden	expertise	delen	rond	de	opmaak	
van	Sustainable	Urban	Mobility	Plans	(SUMP).	De	integrale	planningsfilosofie	is	op	de	leest	geschoeid	
van het project B401, temeer omdat het hangijzer van stedelijke autosnelweginfrastructuur ook 
actueel is in andere Europese steden.

TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe)

Binnen	het	Europese	TIDE-project	werkt	de	stad	aan	innovatieve	maatregelen	rond	parkeertarieven.	
De	focus	ligt	op	de	tarieven	van	ondergrondse	parkeergarages:	relatie	met	tarieven	straatparkeren,	
verschil	tussen	rotatieparkings	(nadruk	ligt	op	snelle	wisseling	in	het	parkeren),	parkings	voor	ge-
mengd	gebruik	(zowel	abonnementen	voor	bewoners	als	rotatieparkeren	of	kortparkeren),	aan-
moedigen	van	bewonersparkeren	in	de	publieke	parkings	en	het	effect	van	hogere	tarieven	op	de	
aantrekkelijkheid van het stadscentrum.
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Andere 
-  In Oostakker werd het lokaal verkeer gescheiden van het zwaar vrachtverkeer door het 
	 knippen	van	Wittewalle.	Deze	knip	wordt	begin	2015	uitgevoerd.

-		 In	heel	wat	kleinere	en	grote	stadsontwikkelingsprojecten	heeft	het	Mobiliteitsbedrijf	een		
 voorbereidende en adviserende rol, zonder dat wij de trekkers van het project zijn. Zo is 
	 verder	het	mobiliteitseffectenrapport	(MOBER)	The	Loop	gefinaliseerd.	De	laatste	aan-
 passingen gebeuren in het voorjaar 2015 en de goedkeuring volgt in februari 2015. Ook 
	 voor	het	MOBER	Zone	B	en	C	van	Project	Gent	Sint-Pieters	zijn	grote	stappen	gezet.	Er	start		
	 begin	2015	een	proefproject	rond	circulatie	in	de	zuidelijke	stationsbuurt.	Voor	Oude	Dok-	
	 ken	is	een	ontwikkelaar	aangesteld	voor	de	realisatie	van	de	Schipperskaai.	Ook	aan	het		 	
 openbaar domein Oude Dokken en aan de Voorhaven is veel gewerkt. Meulestedebrug en 
 de Verapazbrug kenden heel wat voorbereidende besprekingen. Deze lopen verder in 2015.



Communicatie
 

De Mobiliteitswebsite lokt 
87% meer unieke bezoekers.
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In	2014	besteedde	het	Mobiliteitsbedrijf	weer	veel	aandacht	aan	diverse	vormen	van	communicatie.	
We	sloegen	ook	nieuwe	wegen	in	met	enkele	initiatieven	om	de	interne	en	externe	communicatie	te	
bevorderen.

Interne communicatie

De interne nieuwsbrief MobiFlash	verscheen	ook	in	2014	gemiddeld	één	maal	per	week.	Deze	elek-
tronische	nieuwsflash	geeft	niet	alleen	een	overzicht	van	personeelswijzigingen,	nieuwe	projecten	en	
resultaten	van	de	dienst,	maar	bevat	ook	allerlei	praktische	informatie	(telefoonnummers,	sjablonen,	
bestelaanvragen, …).
In juni en november organiseerden we twee algemene infosessies voor alle personeelsleden van het 
Mobiliteitsbedrijf. 

In 2014 verscheen nog tweemaal de ‘Slim op weg’-
nieuwsbrief: in januari als aparte uitgave en in april als 
bijlage	in	het	Stadsmagazine.	De	gedrukte	‘Slim	op	weg’	
verscheen	ruim	11	jaar	om	de	drie	maanden.	Sinds	mei	2014	is	iedere	maand	een	nieuwe	digitale	
e-letter	‘Nieuwsbrief	mobiliteit’	verschenen.	

Het Mobiliteitsbedrijf organiseerde in 2014 enkele evenementen en campagnes en communiceert 
structureel via allerlei kanalen (zie hieronder). 

• 7 evenementen:

	 -	 2	tweedehandsfietsenmarkten	op	10	mei	en	6	september

 - Infomarkt rond het ‘Parkeerplan Gent’ van 27 augustus tot 10 september

	 -	 Gent	Autovrij	op	zondag	14	september	

	 -	 Strapdag	(samentrekking	van	stappen	en	trappen)	op	vrijdag	19	september	

  (27 deelnemende scholen)

 - 2 debatavonden over het ‘Mobiliteitsplan Gent’ op 5 en 6 november

• 6 campagnes:

	 -	 Herhaling	promotie	parking	Savaanstraat

	 -	 Mei:	Overdracht		taken	van	politie	(Bureau	Verkeerstechniek	of	BVT)	naar	Mobiliteits-	

  bedrijf  

	 -	 September:	actieplan	tegen	fietsdiefstal

	 -	 September:	Fietscampagne	‘Gent,	gek	op	de	fiets’

	 -	 November:	hoffelijkheidscampagne	fietsers

	 -	 Fietsverlichtingscampagne	‘Flikker	Op’	in	samenwerking	met	de	politie	

Externe communicatie



• Cijfers communicatie:

 - 27 persberichten 

 - 22 bewonersbrieven

	 -	 1	gedrukte	externe	nieuwsbrief	en	1	bijlage	in	Stadsmagazine

	 -	 9	e-letters

	 -	 1	beeldreportage	op	Stads-TV	rond	fietsdiefstalpreventie

	 -	 3	hoffelijkheidsfilmpjes	naar	fietsers	die	ruime	weerklank	kenden	op	sociale	media

	 -	 5	reportages	van	Radio	2	Oost-Vlaanderen	naar	aanleiding	van	Gent	Autovrij	

	 -	 15	presentaties	aan	andere	steden	en	organisaties	(presentaties	mobiliteitsbeleid,		

  rondleidingen, …)

	 -	 1.092	facebook-likes	op	het	account	‘Gent	Fietst’

• www.mobiliteitgent.be in 2014

 -  430.357 bezoekers (272.749 in 2013)

 -  313.156 unieke bezoekers (167.178 in 2013)

 -  1.231.943 paginaweergaven (723.257 in 2013)

 -  Dagpieken van 7.887 bezoekers op 14 september (autovrije zondag) en 4.964 

    bezoekers op 17 oktober (nieuw mobiliteitsplan)

 -  Weekpiek: 18.005 bezoekers in de week van 14-20 september (autovrije zondag en  

  start academiejaar)

 -  Maandpiek: 59.997 bezoekers in september (start schooljaar en autovrije zondag) 
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» MEER INFO? MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT | Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent | T 09 266 28 00  |  E mobiliteit@gent.be  |  W www.mobiliteitgent.be
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Branding
Een	concept	voor	de	branding	van	de	ondergrondse	parkeergarages	van	het	Mobiliteitsbedrijf	Stad	
Gent werd door het college begin 2014 goedgekeurd. De uitvoering van dit concept staat op de 
agenda voor 2015. 

De Stad Gent 
stimuleert Leef-
straten en Leefwijken.
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Co-creatieprojecten
Co-creatie	betekent	dat	de	stad	vertrekt	van	spontane	initiatieven	
van	onderuit	(zoals	actiegroepen	en	buurtinitiatieven)	inzake	ver-
keersleefbaarheid.	We	willen	deze	initiatieven	zowel	inhoudelijk	als	
procesmatig	ondersteunen	om	uiteindelijk	tot	gedragen,	gezamen-
lijke voorstellen voor de straat of wijk te komen. 

Leefstraten en Leefwijken

Een	voorbeeld	zijn	de	Leefstraten.	Een	Leefstraat	is	een	experiment	waarin	bewoners	hun	straat	
onder	handen	nemen.	Door	samen	tijdelijk	(een	deel	van)	de	straat	autovrij	of	autoluw	te	maken	en	
een	andere	plek	voor	de	geparkeerde	auto’s	te	vinden,	komt	er	ruimte	vrij	voor	groen,	ontmoeting	en	
samenleven. 



In	2014	was	de	Leefstraat	van	Fiets	van	Troje	het	voornaamste	co-creatieproject.	De	bewoners	van	
de	Zalmstraat,	Tussen	Bermen,	Flanelstraat,	Volmolenstraat,	Kozijntjesstraat,	Pieter	Colpaertsteeg,		
Wasstraat,	Karel	Antheunisstraat	en	de	Slokkeboomstraat	bouwden	hun	straten	twee	maanden	om	
tot hun droomstraat. Voor de auto’s werd een buurtparking gezocht zodat er meer ruimte was voor 
groen,	ontmoeting	en	samenleven.	

Dit	jaar	ontstond	voor	de	eerste	maal	ook	een	Leefwijk.	Co-creatie	toverde	vier	aansluitende	straten	
–	Sint-Agnetestraat,	Wijngaardstraat,	Pekelharing	en	Napoleon	Destanbergstraat	–	in	september	en	
oktober	om	tot	de	Leefwijk	Pekelfabriek.	In	2014	was	het	Leefstraat-experiment	een	van	de	winnaars	
van	de	Thuis	in	de	Stad-prijs.	Hiermee	bekroont	de	Vlaamse	minister	van	Stedenbeleid	voorbeeld-
projecten	rond	sociale	innovatie	en	leefbaarheid	uit	centrumsteden	met	een	geldprijs.

Ook	met	studenten	en	de	hoger	onderwijsinstellingen	doet	de	Stad	aan	co-creatie,	zoals	bij	de	tot-
standkoming	van	het	verkeersvrije	studentenplein	Rozier.	De	straat	werd	autovrij	en	studenten	
gingen	tijdens	een	ontwerpwedstrijd	aan	de	slag	om	aan	de	vrijgekomen	ruimte	een	andere	invulling	
te geven.

Wijk van de Maand
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Tijdens	de	interactieve	ontmoetingen	tussen	het	college	van	burgemeester	en	schepenen	en	de	
bewoners van de 25 Gentse wijken, is mobiliteit vaak een centraal thema. In 2014 kreeg de samen-
werking	tussen	Gebiedsgerichte	Werking	en	het	Mobiliteitsbedrijf	een	extra	impuls.	Voortaan	is	er	
informatie-uitwisseling	van	bij	de	voorbereiding	tot	en	met	het	na-traject.	

Subsidies duurzame mobiliteit

Verenigingen	zonder	winstoogmerk	en	feitelijke	verenigingen	die	acties	of	campagnes	organiseren	
om	duurzame	mobiliteit	in	Gent	te	promoten,	kunnen	sinds	einde	2014	een	financiële	tegemoet-
koming	ontvangen.	De	subsidie	bedraagt	minimaal	30%	en	maximaal	60%	van	de	vooropgestelde	
projectkost	met	een	maximum	van	10.000	euro	per	project.	Per	jaar	wordt	hiervoor	50.000	euro	
voorzien.

In 2014 werden 3 subsidiedossiers behandeld. Het project ‘Op Wielekes 2.0’ van Netwerk Bewust 
Verbruiken	ontvangt	een	subsidie	van	8.988	euro.	Autopia	ontvangt	7.203	euro	voor	haar	project	
‘PLAN	Gent’.		Fiets&Werk	vzw	komt	in	aanmerking	voor	8.100	euro	subsidie	voor	het	project	‘Met	
de	schoolfiets	naar	het	zwembad’.	



PROJECTENBUREAU
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PROJECTENBUREAU

Rapporten The 
Loop afgerond.
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Het Mobiliteitsbedrijf begon in 2013 met de uitbouw van een systeem voor projectwerking. 
In 2014 realiseerden we volgende zaken:

	 •	 een	basis-projectportfolio	waarin	reeds	107	projecten	gedefinieerd	zijn,

	 •	 een	projectenfiche	met	15	door	het	management	gevalideerde	projecten,

 • een workshop ‘projectwerking’ voor de nieuwe medewerkers.

We stellen hier enkele projecten voor.

The Loop
Zowel	het	mobiliteitseffectenrapport	als	het	Kwaliteitsplan	Zachte	
Weggebruikers en de Parkeermanagementstudie werden afgerond. 
Dit is het resultaat van een samenwerking tussen diverse partners, 
zoals	de	dienst	Stedenbouw,	de	dienst	Wegen,	Bruggen	en	Waterlopen,	GBTL	(Grondbank	The	Loop),	
Banimmo,	De	Lijn,	de	studiebureaus	Technum	en	Mint.	Begin	2015	wordt	het	MOBER	in	het	College	
behandeld.

Voor	verschillende	velden	stelden	de	ontwikkelaars	plannen	op,	gaande	van	inrichtingsconcepten	tot	
bouwaanvragen. Het Mobiliteitsbedrijf volgde van nabij het planproces op en verstrekte de nodige 
adviezen, met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker.

Het	Mobiliteitsbedrijf	nam	actief	deel	aan	diverse	werkgroepen,	zoals	de	werkgroep	“openbaar	
vervoer”	die	ook	het	nieuwe	tramtracé	op	de	site	voorbereidt,	de	werkgroepen	betrokken	bij	de	
uitwerking van de parkeervoorzieningen en het corresponderende parkeerbeleid op diverse velden 
in	ontwikkeling,	de	inrichting	van	de	groene	ruimte	tussen	de	velden	9,	10	en	12	Oost,	enzoverder.

Eind	2014	finaliseerden	we	de	studie	over	de	aanpassing	en	uitbreiding	van	het	verkeersgeleidings-
systeem op en rond The Loop. Het leverde een overzichtelijk en logisch voorstel voor aangepaste 
signalisatie	op.	De	studie	besteedde	de	nodige	aandacht	aan	een	efficiënte	en	dynamische	geleiding	
op	en	nabij	de	site	en	hield	rekening	met	de	huidige	situatie	én	met	toekomstige	veranderingen	en	
uitbreidingen.	AWV	deelt	de	visie	inzake	het	regionaal	verkeerscentrum	Gent.

Tijdens	de	Gentse	Feesten	werd	The	Loop	opnieuw	ingericht	als	niet-betalende	P+R	(Park	and	Ride).	
Samen	met	het	Vlaams	Verkeerscentrum	voorzag	men	vanuit	de	commandopost	een	live	sturing	die	
het	verkeer	van	op	het	hoger	wegennet	actief	naar	de	juiste	locatie	op	de	site	leidde.	De	dynamische	
borden op het hoger wegennet en de dynamische LED-borden in beheer van het Mobiliteitsbedrijf 
werden	op	elkaar	afgestemd,	wat	een	uiterst	gunstige	evaluatie	kreeg.	



Proost
Het	Mobiliteitsbedrijf	ging	in	samenwerking	met	ICT-partner	Digipolis	verder	met	het	project	
‘Programma	Optimalisatie	Straatparkeren’	(PROOST).	Een	grondige	optimalisatie	van	de	hard-	en	
softwarepakketten	van	straatparkeren	moet	leiden	tot	een	efficiënter	management	van	personen	en	
middelen.	PROOST	is	in	22	deelprojecten	opgesplitst.
In 2014 werd het bestek voor de aankoop van een nieuw beheerssysteem voor digitale parkeer-
rechten, incl. de vernieuwing van het e-loket, toegewezen.  
 

Smart Parking
De manier waarop we betalen voor een product of dienst is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. 
Zo raakt betalen via de mobiele telefoon steeds meer ingeburgerd. Het Mobiliteitsbedrijf wil deze 
nieuwe mogelijkheden ook voor het betalend parkeren op straat aanbieden. In samenwerking met 
Ghent Living Lab	gingen	we	na	wat	bij	zowel	aanbieders	als	gebruikers	de	verwachtingen	zijn.	De	
resultaten	werken	we	uit	onder	de	naam	“Smart	Parking”.	We	zetten	verder	in	op	het	digitaliseren	
van	parkeren,	met	een	betere	service	voor	de	parkeerder	en	een	efficiënter	beheer	voor	het	Mo-
biliteitsbedrijf tot gevolg. 
 

Nieuw parkeergebouw voor Ledeberg
Het	Mobiliteitsbedrijf	plant	een	nieuw	parkeergebouw	in	Ledeberg	aan	Speurder.	In	de	loop	van	2014	
werd de procedure verdergezet voor het aanstellen van een ontwerper via de Open Oproep van de 
Vlaamse Bouwmeester. Op 23 januari 2014 kregen 5 kandidaten uit 94 geldige kandidatuurstellingen 
de kans om een projectvoorstel in te dienen. Het stadsbestuur keurde de gunning van de studieop-
dracht	goed.	De	ontwerpers	startten	op	1	december	met	de	studieopdracht. 
 

Monitoring en evaluatie
Het Mobiliteitsbedrijf wil een zo accuraat mogelijk inzicht verwerven in mobiliteitsvraagstukken, 
werkprocessen	en	de	impact	van	beleidsbeslissingen.	Gerichte	monitoring	en	onderbouwde	evaluatie	
dragen	bij	tot	een	objectievere	analyse	van	kleine	en	grote	projecten. 
 

Evaluatie
In samenwerking met De Lijn en het Vlaams Verkeerscentrum werd het stedelijk verkeersmodel Gent 
geactualiseerd	en	verfijnd.	Dit	verkeersmodel	Gent	maakt	simulaties	mogelijk	van	de	impact	van	een	
verkeersmaatregel	op	de	doorstroming	van	het	verkeer.	In	2014	verbeterden	en	verfijnden	we	dit	
model.
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Analyses ter voorbereiding van het mobiliteitsplan

- Plaatsbepaling van de parkeerautomaten volgens de tariefzones uit het nieuwe parkeerplan.

-	Uitbreiding	fietsenstallingen	in	dichtbebouwde	wijken

-	Detecteren	en	opvullen	van	hiaten	in	fietsenstallingen	op	basis	van	de	GIS-gegevens

(Geografisch	Informatiesysteem)

Monitoring 
Om	monitoring	en	evaluatie	te	kunnen	voeden,	voert	het	Mobiliteitsbedrijf	op	locatie	verkeers-				  
onderzoek	uit.	De	tellingen,	observaties	en	enquêtes	komen	terecht	in	het	Geografisch	Informatie-
systeem	(GIS)	van	de	Stad	Gent.	 
Een	selectie	van	het	verkeersonderzoek	dat	het	Mobiliteitsbedrijf	in	2014	uitvoerde: 

• Snelheidsmetingen	op	115	locaties	gedurende	3	weken	met	snelheidsindicatieborden. 

• Tellen	van	verkeersstromen	op	53	locaties	(kruispunt	en	wegvaktellingen).	 

• Kentekenonderzoek op 2 wegvakken: kentekens van alle passerende wagens noteren om zo het  
aandeel doorgaand verkeer te achterhalen. 

• Beheer	van	8	permanente	telposten	op	de	in-	en	uitritten	van	parkings	op	The	Loop,	met		 	
tweewekelijkse	controle	op	hun	goede	werking	+	overzetten	van	de	data. 

• Fietstellingen	op	12	locaties	met	de	telradar	(meetperiodes	van	2	weken). 

• 2	fietstelpalen	op	de	Visserij	en	de	Coupure	die	continu	tellen. 

• 7 parkeerduuronderzoeken: om de 2 uur kentekens van geparkeerde wagens noteren om de  
parkeerbezetting	en	de	duur	in	een	aantal	straten	te	achterhalen. 

• Actualisatie	van	parkeerbezettingscijfers	in	13	wijken:	Blandijn,	Muinkwijk,	St-Pietersstation,			
Miljoenenkwartier,	Mariakerke	centrum,	St-Amandsberg,	Heilig-Hart,	Oud	Gentbrugge,		 	
Sas	en	Bassijn,	Gentbrugge	station	en	Meulestede. 

• Optimalisatie	looproutes	parkeerwacht	in	het	GIS.
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OPERATIONELE 
UITVOERING 
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OPERATIONELE UITVOERING
Mobiliteit grijpt in op het leven van alle Gentenaars. De beleidskeuzes die het Mobiliteitsbedrijf 
maakt,	vertalen	zich	praktisch	in	heel	wat	uitvoerende	processen.	De	resultaten	hiervan	zijn	zeer	
tastbaar in het Gentse straatbeeld en sturen de diverse mobiliteitsstromen. Onze kerntaken zijn: de 
organisatie	van	het	parkeren	van	fietsen	en	auto’s,	het	vergunningenbeheer	van	het	voetgangers-
gebied	en	de	taxisector	en	de	verkeersgeleiding	in	en	rond	de	stad.
 

 

Het nieuwe verkeerscentrum 
geeft real-time informatie 
over onder meer files en 
bezetting van parkeergarages 
aan inwoners en bezoekers.
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Verkeerscentrum
In 2014 tekende het Mobiliteitsbedrijf de krijtlijnen uit 
van een regionaal verkeerscentrum Gent. Dit verkeers-
centrum	wil	de	mobiliteit	in	de	regio	efficiënter,	duur-
zamer en veiliger maken. De bedoeling is om wegge-
bruikers	én	passagiers	van	het	openbaar	vervoer	zo	
goed mogelijk te informeren. Door het aanbieden van 
real-time	informatie	over	onder	meer	files,	wegen-
werken,	evenementen,	reistijden,	stiptheid	en	bezetting	
van parkeergarages krijgen inwoners en 
bezoekers	de	kans	om	hun	verplaatsing	zo	optimaal	mogelijk	te	plannen.

Informatie	verspreiden	is	voor	het	Mobiliteitsbedrijf	een	belangrijke	opdracht.	Zo	is	een	studie	uit-
gevoerd	naar	verbeterde	signalisatie	op	The	Loop,	met	onder	meer	de	inzet	van	boodschappen	via	
digitale borden en het dynamisch geleiden van verkeer. Ook toetsten we het uitwisselen van onder-
liggende	infrastructuur	af	met	de	Vlaamse	Overheid.	Ten	slotte	voerden	we	een	analyse	uit	om	te	
kijken hoe we nog meer gegevens als ‘open data’ met belanghebbenden kunnen delen.

Tijdens	grote	evenementen	in	de	regio	(zoals	de	Gentse	Feesten	en	uitzendingen	op	groot	scherm	
van	het	WK	Voetbal	in	Brazilië)	deden	we	extra	inspanningen	om	bezoekers	en	inwoners	zo	goed	
mogelijk te informeren. We maakten hiervoor gebruik van digitale tekstkarren, sociale media en 
radioboodschappen (via het Vlaams Verkeerscentrum).

Verkeerstechnische zaken
Het	Mobiliteitsbedrijf	levert	sinds	mei	2014	zelfstandig	de	nodige	signalisatievergunningen	af	in	
het kader van werken, parkeerverboden, verhuis, containers, mobiele kranen, … We adviseren de 
burgemeester	en	schepen	van	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	over	de	implementatie	van	per-
manente verkeersmaatregelen op het Gentse grondgebied.
Hiervoor	hebben	we	een	bijzonder	traject	afgelegd	samen	met	de	collega’s	van	de	Politie.	Dankzij	
hun inzet en hulp bij de overdracht van de nodige kennis en vaardigheden, staat het Mobiliteits-
bedrijf klaar voor nieuwe uitdagingen.

In	2015	vindt	vanuit	een	gedeelde	visie	de	definitieve	overdracht	van	enkele	taken	plaats	van	het	
Mobiliteitsbedrijf	naar	de	dienst	Administratie.		Door	een	zeer	gedegen	kennis	van	de	verkeers-
wetgeving zal onze adviesverlening in kwaliteit toenemen.



Voetgangers
Een voetgangersgebied van 35 hectare zoveel mogelijk vrijwaren van voertuigen is geen sinecure. 
Gentenaars die er wonen en een garage hebben, leveranciers die winkels bevoorraden moeten 
noodgedwongen een vergunning krijgen. In 2014 werden bijna 9.200 permanente en meer dan 2.200 
tijdelijke	vergunningen	uitgereikt.

Sinds	de	zomer	van	2014	kunnen	Belgische	steden	en	gemeenten	het	onrechtmatig	inrijden	van	voet-
gangerszones	en	autoluwe	gebieden	bestraffen	met	een	administratieve	geldboete	(GAS-wetgeving).	
Voor	de	vaststelling	van	deze	inbreuken	schrijft	de	wet	het	gebruik	van	ANPR-camera’s	(automatische	
nummerplaatherkenning) voor. In 2014 is binnen dit kader een raamovereenkomst aanbesteed voor 
de	aanschaf	van	dergelijke	camera’s,	hun	toebehoren	en	de	bijhorende	softwaretoepassingen.

Fietsen
Binnen	het	Mobiliteitsbedrijf	staan	de	medewerkers	van	het	Fiet-
sendepot	in	voor	de	uitvoerende	dienstverlening	inzake	fietsen.	
Zij	plaatsen	en	onderhouden	fietsenstallingen,	ontruimen	fietsen	
en	voeren	fietsregistraties	uit	in	functie	van	diefstalpreventie.	

In	het	najaar	werd	de	verhuis	van	de	Academiestraat	naar	de	Maaltebruggestraat	volop	voorbereid.	
Vanaf	2015	is	het	depot	op	deze	locatie	te	vinden.

Fietsenstallingen

In	2014	creëerde	het	Mobiliteitsbedrijf	1.405	nieuwe	fietsparkeerplaatsen.	In	totaal	beheren	we	nu	
ruim	10.300	fietsparkeerplaatsen	op	de	openbare	weg.	De	stationsomgevingen	van	Gent-Sint-Pieters	
en	Gent-Dampoort	horen	daar	niet	bij.	De	stallingen	in	de	stationsbuurten	worden	beheerd	door	de	
vzw	Max	Mobiel.

Uitvoering

	 •	 136	locaties	ontruimd	(excl.	Gentse	Feesten	=	43	locaties),

	 •	 239	onderhoudsbeurten	en	292	uitgevoerde	herstellingen	aan	fietsenstallingen,

	 •	 op	106	locaties	fietsenstallingen	teruggeplaatst	na	werkzaamheden.

Beheer

	 •	 sinds	september	2014:	beheer	van	19	fietstrommels	(goed	voor	90	fietsplaatsen)	en		
	 	 de	buurtfietsenstalling	in	het	Luizengevecht	(goed	voor	10	fietsplaatsen),

 • 1.119 meldingen behandeld, 

	 •	 aantal	gelabelde	fietsen:	4.574,	waarvan	3.107	weesfietsen,	416	ontruimde	fietsen		
	 	 op	82	locaties,	310	losse	fietsen,	299	geregistreerde	fietsen,	442	fietswrakken	
  (verschroot).

De Stad Gent beheert 
meer dan 10.000 fiets-
parkeerplaatsen.
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Dienstverlening

 • 462 bezoekers ontvangen,

	 •	 teruggave	van	275	fietsen,	waarvan	77	geregistreerde,

	 •	 77	evenementen	(incl.	Gentse	Feesten)	voorzien	van	tijdelijke	fietsenstallingen,	goed		
	 	 voor	18.181	fietsplaatsen	(waarvan	ongeveer	66	%	voorwielklemmen	en	34	%	Movilo’s		
	 	 –	mobiele	fietsenstallingen),	een	gemiddelde	van	239	fietsplaatsen	per	evenement,

	 •	 286	fietsen	in	het	depot	geregistreerd,	2.020	extern	op	24	locaties	(vooral	in	scholen,		
	 	 in	samenwerking	met	politie),	totaal	2.306	geregistreerde	fietsen,

	 •	 832	fietsen	op	de	website	www.gevondenfiets.be ingevoerd (sinds 12 september  
  2014); 12 herkend, 8 ervan terugbezorgd.

Taxi’s
Gent heeft drie soorten taxivergunningen:

•	 De	gewone	taxi	met	taxameter

•	 De	VVB	bedrijven	(Verhuur	van	Voertuigen	met	een	Bestuurder)	die	enkel	lange	taxiritten		
 mogen doen met een contract tussen klant en bedrijf

•	 Combi-bedrijven	combineren	beide	vergunningen
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2013 2014

actieve	taxibedrijven	 62     80
actieve	taxivoertuigen	 127 170
chauffeurspassen	 329 609
actieve	VVB-bedrijven	 18       19 
actieve	VVB-voertuigen	 208     184
actieve	combibedrijven	 21       15
actieve	combivoertuigen	 52 58
nieuwe	chauffeurs	 329    280
nieuwe	taxibedrijven	 25       18
nieuwe VVB-bedrijven 3     4
nieuwe combibedrijven 2      2
nieuwe	taxivoertuigen	 34 37
nieuwe VVB-voertuigen 10           21
nieuwe combivoertuigen 5 31
ingetrokken badges - -
ingetrokken vergunningen 1 2
geschorste vergunningen 1           3
geweigerde vergunningen - -
klachten (mail) 27 20
klachten (telefonisch) 30 20



Auto
Sinds	1	januari	en	1	februari	2014	pasten	we	enkele	tarieven	aan	in	de	
ondergrondse parkeergarages van het Mobiliteitsbedrijf. 
Sinds	2008	bleven	de	tarieven	voor	parkeren	in	de	ondergrondse	
garages	gelijk.	Na	vijf	jaar	drong	een	indexering	zich	op.	De	prijzen	liggen	zo	meer	in	lijn	van	de	
andere Vlaamse steden. In vergelijking met het buitenland is Gent echter nog goedkoop.
Globaal	genomen	kost	vanaf	1	februari	2014	één	uur	parkeren	in	één	van	de	Gentse	parkeergarages	
op	een	normale	weekdag	twee	euro.	Hiervoor	krijgt	de	chauffeur	een	nette,	ruime	en	bewaakte	
parkeerplaats	in	het	Gentse	stadscentrum.	Eén	dag	lang	parkeren	(minimaal	8	u)	kost	elf	euro.
Ook	voor	abonnees	is	er	een	lichte	prijsstijging.	In	parkeergarages	Vrijdagmarkt,	Reep,	Sint-Michiels,	
Ramen,	Sint-Pietersplein	en	Savaanstraat	betalen	de	klanten	voortaan	10	tot	15%	meer	voor	een	
maand- of jaarabonnement. 

Ook	voor	het	parkeren	op	straat	werden	de	retributies	verhoogd.	Parkeren	in	een	blauwe	zone	
zonder	geldig	ticket	of	de	parkeertijd	overschrijden	kost	sinds	1	januari	2014	dertig	euro.	Parkeren	
op	een	bewonersplaats	zonder	geldige	bewonerskaart	kost	zestig	euro.

Ondergronds parkeren

Het	Mobiliteitsbedrijf	exploiteert	zeven	ondergrondse	parkeergarages,	
met bijna 3.200 parkeerplaatsen in het centrum van Gent. In de tabel 
op de volgende pagina staan de belangrijkste cijfers bij elkaar.

Nieuwe tarieven 
voor parkeren. 

Eerste Indexering 
tarieven sinds 
2008. 
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Savaanstraat 588
30.427 119.143 150.639 26,44%

Ontvangsten € 46.541,00 € 294.380,00 € 557.021,15 89,22%
Ontvangsten per pp € 79,15 € 500,65 € 947,31 89,22%

Sint-Michiels 472
449.313 433.166 440.685 1,74%

Ontvangsten € 1.626.238,01 € 1.594.556,00  € 1.655.366,96 3,81%
Ontvangsten per pp € 3.445,42 € 3.378,30 € 3.507,13 3,81%

Ramen 280
146.964 144.857 147.253 1,65%

Ontvangsten € 554.669,82 € 581.722,24   € 614.784,37 5,68%
Ontvangsten per pp € 1.980,96 € 2.077,58 € 2.195,66 5,68%

Sint-Pietersplein 708
398.194 371.670 307.290 -17,32%

Ontvangsten € 881.651,43 € 1.122.774,76   15,818.481.1 €   5,53%
Ontvangsten per pp € 1.245,27 € 1.585,84 € 1.673,47 5,53%

TOTAAL 3184
1.876.079 1.917.813 1.899.898 -0,93%

Ontvangsten € 6.177.159,22 € 6.707.625,60 € 7.350.467,36 9,58%
Ontvangsten per pp € 1.940,06 € 2.106,67 € 2.308,56 9,58%

Reep 488
312.408 316.166 317.959 0,57%

Ontvangsten € 1.078.207,75 € 1.100.335,00 € 1.317.538,22 19,74%
Ontvangsten per pp € 2.209,44 € 2.254,78 € 2.699,87 19,74%

Parking aantal 
plaatsen

totaal 2012 totaal 2013 totaal 2014 2014 
tov
2013

Vrijdagmarkt 648
538.773 532.811 536.072 0,61%

Ontvangsten € 1.989.851,21 € 2.013.857,60   51,839.020.2 €  0,35%
Ontvangsten per pp € 3.070,76 € 3.107,80 € 3.118,73  0,35%
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Parkeren op straat

Bijna 32.000. Dat is het aantal parkeerplaatsen dat het Mobiliteitsbe-
drijf op het openbaar domein beheert en controleert. In totaal gene-
reert de Stad hierdoor 9,36 miljoen EUR omzet. Dit is een  van 
meer dan 10% in vergelijking met 2013. De bijna 900 parkeerautomaten 
leverden bijna 6 miljoen  af. Meer dan een kwart van deze  
werd elektronisch betaald.

Omzet straat- 
en ondergronds 

met 10%.



Parkeerheffingen

Retributies	schrijft	het	Mobiliteitsbedrijf	uit	voor	wie	de	regels	rond	parkeren	op	het	openbaar	
domein	niet	respecteert.	De	administratieve	opvolging	hiervan	wordt	ook	door	ons	intern	geregeld.	
Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers.

Exploitatie The Loop 

Sinds	1	januari	2013	staat	het	Mobiliteitsbedrijf	in	voor	de	praktische	uitvoering	van	het	parkeer-
management	op	The	Loop.	Dit	voorziet	in	het	beheer	en	exploitatie	van	alle	parkeerterreinen, met 
uitzondering	van	enkele	parkings	die	grenzen	aan	de	beurshallen	van	Flanders	Expo	en	die	door	de	
eigenaar van de hallen worden beheerd. Met die eigenaar sloten we ook een overeenkomst af be-
treffende	de	verdeling	van	de	zogenaamde	evenemententickets.	

Werken,	leveringen	en	diensten	eigen	aan	de	exploitatie	van	de	parkeerterreinen	worden	uitgevoerd	
aan	de	hand	van	specifiek	daarvoor	afgesloten	overheidsopdrachten.	Het	gaat	onder	meer	om	de	
private	bewakingsfirma	voor	parkeerbegeleiding	en	uitrit-controle,	de	huur	van	lichtmasten	voor	de	
verlichting	van	de	parkings	bij	evenementen	die	’s	avonds	of	’s	nachts	plaatsvinden,	de	huur	van	licht-
kranten om de parkeerstromen naar de diverse parkings beter te begeleiden, verkeerstellers om zicht 
te krijgen op het aantal inkomende en vertrekkende parkeerders, …

Voor	2014	is	de	financiële	balans	bij	het	uitvoeren	van	het	parkeermanagement	als	volgt:

Inkomsten € 715.986
Uitgaven € 296.879
Verschil € 419.107

In 2014 parkeerden er in totaal ongeveer 149.000 voertuigen op de parkings The Loop in beheer van 
het Mobiliteitsbedrijf.

Tijdens	de	Gentse	Feesten	van	2014	werden	er	12.800	voertuigen	op	deze	parkings	geteld.

Parkeerheffingen
aantal	klachten/vragen	binnengekomen	via	mailbox 14.500
aantal	telefonische	klachten/vragen 14.700
aantal	balie-interventies 3.234
aantal	uitgeschreven	retributies 221.394
aantal	binnen	termijn	betaalde	retributies 108.564
aantal eerste aanmaningen 104.175
aantal tweede aanmaningen (aangetekend) 41.169
aantal dwangbevelen (deurwaarder) 18.179
aantal rechtszaken 20
aantal ombudsdossiers 79
aantal	retributies	geannuleerd 8.655
betalingen voor eerste aanmaning 93.629
betalingen na eerste aanmaning 63.591
betalingen na tweede aanmaning 19.288
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ONDERSTEUNING
Het	ontwikkelen	van	een	ambitieus	mobiliteitsbeleid,	de	structurele	uitvoering	van	de	processen	die	
daaruit	vloeien	en	de	integratie	van	projectwerking	doorheen	de	hele	organisatie	kunnen	enkel	
functioneren	als	ze	steunen	op	stevige	pijlers.
Het Mobiliteitsbedrijf schat het belang van de ondersteunende processen naar waarde en werkt aan 
een	klantvriendelijk	onthaal,	een	efficiënte	administratie,	een	juridisch	sluitende	omkadering,	
bedrijfszekere	ICT	en	een	solide	financiële	structuur.

Onthaal en administratie
Het persoonlijk onthaal aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf, 
het	centrale	telefoonnummer,	de	centrale	mailbox	en	het	e-loket	
zijn de belangrijkste aanspreekpunten voor de klanten. Het 
Mobiliteitsbedrijf	streeft	naar	een	zo	efficiënt	en	klantvriendelijk 
mogelijke dienstverlening bij het aanleveren van mobiliteits-
informatie,	bewonerskaarten,	PEP-toestellen	(Persoonlijke	
Elektronische Parkeermeter), vergunningen voor het voetgangersgebied (voor zorgverstrekkers, veeg-
wagens, …), enz. De onderstaande tabel toont de belangrijkste diensten.

Opvallend	is	de	stijging	met	40%	van	het	aantal	telefonische	oproepen.	Deze	stijging	is	voornamelijk	
te	wijten	aan	de	aanvragen	voor	het	plaatsen	van	signalisatie.	

Het Mobiliteitsbedrijf 
wil verder inzetten op 
e-dienstverlening zoals 
het nieuwe e-loket.

Diensten Onthaal 2013 2014

Bezoekers	van	de	balie	(Sint-Michielsplein	9) 24.794     24.524
Behandelde mails via mobiliteit@gent.be 4.065 4.809
Telefonische oproepen op 09 266 28 00 8.335 13.796
Nieuwe eerste bewonerskaart 4.762       7.148 
Verlenging eerste bewonerskaart 13.382       9.552
Nieuwe tweede bewonerskaart 1.051       1.080
Verlenging tweede bewonerskaart 1.236 1.365
Parkeerkaarten via e-loket 9.621     11.465
Parkeerkaarten via de balie 10.810       7.670
Actieve	eerste	bewonerskaarten 30.675     31.067
Actieve	tweede	bewonerskaarten 2.582       2.775
PEP-toestellen 120 296
Vergunning autodelen 121           140
Vergunning zorgverstrekkers 353 360
Vergunning veegwagens 59 53
Vergunning marktkramers 45             53
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Het	e-loket	reikt	vandaag	60%	van	de	parkeerkaarten	uit,	dit	is	een	stijging	van	13%	in	vergelijking	
met 2013. Het Mobiliteitsbedrijf wil dit aandeel nog verhogen in de komende jaren door in te zetten 
op een nieuw e-loket met	nog	meer	mogelijkheden.	We	blijven	dus	sterk	inzetten	op	e-dienst-
verlening zodat we klanten vlot op afstand kunnen helpen. 

Een	gemiddelde	verrichting	aan	de	balie	duurt	2	minuten	25	seconden.	In	2014	kwamen	er	24.524	
bezoekers	aan	de	balie,	zowel	voor	retributies,	parkeerkaarten,	vergunningen,	taxi’s	en	andere	mobi-
liteitsproducten. 

De	administratieve	medewerkers	willen	interne	én	externe	klanten	zo	efficiënt	mogelijk	ondersteu-
nen.	Het	gaat	hier	om	administratieve	taken	voor	andere	stadsdiensten,	de	schepen,	burgers,	…	
Binnen	het	Mobiliteitsbedrijf	krijgen	andere	collega’s	de	nodige	administratieve	ondersteuning	zodat	
er meer ruimte is voor inhoudelijke of uitvoerende taken.

Via verschillende kanalen krijgen burgers antwoorden op hun mobiliteitsvragen.

2013 2014

Bezoekers	van	de	balie	(Sint-Michielsplein	9)

-	Schriftelijke	vragen	(Gemeenteraad)
- Mondelinge vragen (Gemeenteraad)-vragenuur
-	Interpellaties	(Gemeenteraad)
- Vragen voor de commissie (Gemeenteraad)

282 

107
33
13

129

    248

122
43

6
77

Burgervragen (in e-post), gericht aan de schepen 
van	Mobiliteit	&	Openbare	Werken

1.011 1.219

Gent-infovragen waarvan
				Opgevolgd	door	het	Fietsendepot

838
135

935
122

Vragen per mail, gericht aan het Mobiliteitsbedrijf 4.065       4.809 
Vragen per brief, gericht aan het Mobiliteitsbedrijf 359       492
TOTAAL 10.620      7.703
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Personeel
Het	IVA	Mobiliteitsbedrijf	Stad	Gent	is	ontstaan	op	1	januari	2012	uit	een	fusie	van	twee	diensten.	
In	2014	is	de	organisatiestructuur	verder	gestroomlijnd	en	geoptimaliseerd.	De	voorziene	noden	in-
zake invulling van personeel werden voor een groot deel gerealiseerd. Een belangrijk gegeven was 
de	overname	van	het	Bureau	voor	Verkeerstechniek	(voorheen	bij	Politie	Gent)	en	de	aanwerving	en	
opleiding van eigen personeel om deze taken te kunnen uitvoeren.

De	uitbreiding	van	het	aantal	medewerkers	heeft	dan	ook	een	impact	op	de	omvang	van	de	taken	
inzake	personeelsadministratie.
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2013

ingevulde 
81   formatieplaatsen   107 

op 31 december

formatieplaatsen
2014
formatieplaatsen

20  nieuwe medewerkers  27

14 medewerkers uit dienst 6
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Informatie- en communicatietechnologie
In	de	loop	van	2014	is	het	takenpakket	van	de	ICT-applicatiebeheerder/contactpersoon	verder	
geoptimaliseerd	én	uitgebreid.	Het	groeiend	personeelsbestand	(+20%)	vraagt	een	intensieve	en	
meer	proactieve	ondersteuning.	Een	verbeterde	Digipolis-tool	zorgde	voor	een	efficiëntere	taak-
overdracht en opvolging waardoor het aantal meldingen gedaald is en het aantal aanvragen ge-
stegen. Dit resulteerde in een snellere indienststelling van de nieuwe medewerkers. 

De vele verhuisbewegingen (Bureau voor Verkeerstechniek, Maaltebrugge, verfrissing van de balie, 
projectenbureau, …) zijn vlot verlopen en enkele grote IT-projecten hebben we op stapel gezet. 

2013 2014
Eigen	interventies	ICT 1500 2640
Meldingen	Service	Desk	Digipolis 633 567
Meldingen	Service	Desk	aangemaakt	door	ICT-contactpersoon 287 64
Aanvragen	(rechten,	bestellingen,	telefoon,	gsm) 116 307
Lopende	ICT-projecten 17 20
Applicaties	Mobiliteitsbedrijf 25 25

2013 2014
Openbaarheid van bestuur 15 11
IVA-besluiten	inzake	overheidsopdrachten 28 20
Collegebesluiten	inzake	overheidsopdrachten 26 16
Gemeenteraadbesluiten inzake overheidsopdrachten 7 14

Juridisch
De juridische medewerkers zorgen voor de kwaliteitscontrole van overheidsopdrachten en bieden 
juridische ondersteuning voor onze personeelsleden o.a. in het kader van de besluitvormings-
processen van de stad. Zij behandelen ook de ombudsdossiers met een juridische insteek. Ten 
slotte	volgen	zij	de	correcte	afhandeling	van	retributies	en	de	aflevering	van	taxi-	en	voetgangers-
vergunningen op.



2013 2014
Werking 7.749.236,61 7.341.464,24 
Personeel 5.477.677,37 5.724.162,81 
Dividend aan stad Gent 1.612.903,00 6.400.712,00 
Investeringen 798.749,14 1.008.823,42  
Aflossing	parking	Reep 659.045,45 602.442,95
Terugbetalingen	(o.a.	retributies) 383.489,17 Zitten	vervat	in	

ontvangsten
Waalse Krook 350.000,00 
Digipolis 301.832,57 233.151,37 
Lening 235.000,00 
Subsidies 12.265,84 6.158,15 

2013 2014
Uit	prestaties 19.818.063,63 26.034.352,69 
Tussenkomst	Stad	aan	IVA 1.375.832,57  1.125.821,00 
Gesco, subsidies, schadevergoedingen 180.016,12  517.576,69 
Verkoop terrein Zwijnaarde 125.673,36 /
Interesten 102.365,36  165.936,60 

2013 2014
Aankoopfacturen 1.464 1.700
Dienstfacturen 57 72
Bestelbonnen 548 601
Vaste kas 59 70
Afbetalingsplannen 86 137
Financiële	bijlagen 70 70
Verkoopfacturen 8.283 8.529
Verkoopfacturen:	SAP 1.906 2.341
Aanmaningen 216 212

Uitgaven

Inkomsten

De	financiële	ondersteunende	processen	achter	deze	inkomsten	en	uitgaven	–	het	budget	en	de	
boekhouding	beheren,	het	financieel	meerjarenplan	in	het	oog	houden	–	brengen	we	in	onder-
staande tabel in kaart.

Financiën
Bij	de	diverse	beleidsgerichte,	uitvoerende,	projectmatige	en	administratieve	processen	hoort	een	
degelijke	financiële	afhandeling.	Het	Mobiliteitsbedrijf	heeft	niet	alleen	uitgaven	maar	genereert	ook	
inkomsten.
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Contact
Mobiliteitsbedrijf	Stad	Gent
Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Bezoekadres:	Sint-Michielsplein	9,	9000	Gent

T: 09 266 28 00 
E: mobiliteit@gent.be
W: www.mobiliteitgent.be
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