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Wat betekenen de ‘knippen’
voor u?
De paasvakantie staat voor de deur.
Het is geen toeval dat op 3 april, de
eerste vakantiedag, het Circulatieplan
van start gaat. Zo ontdekt u de nieuwe
verkeerssituatie op een rustig moment. Op
sommige plaatsen kunt u immers met de
wagen niet meer doorrijden. Zogenaamde
'knippen' zorgen ervoor dat doorgaand
verkeer – of het verkeer dat niet in de
binnenstad moet zijn – niet langer door
het centrum rijdt. Wie wel in het centrum
moet zijn, geraakt zo vlotter op zijn
bestemming.
Het Circulatieplan, waarbij de Gentse binnenstad voortaan uit
6 sectoren en 1 groter autovrij gebied bestaat, deed al veel stof
opwaaien. Vooral om de zogenaamde knippen – drukke plaatsen
waar gemotoriseerd verkeer niet langer mag doorrijden - was
er al heel wat te doen. Een knip kan op verschillende manieren
aangeduid worden. Hier en daar wordt de straat volledig heringericht, op andere plaatsen zullen vaste palen de toegang
blokkeren. Soms wordt een knip enkel aangeduid met een verkeersbord en markeringen op de straat. Camera’s met nummerplaatherkenning controleren of u door de knip mag rijden.
KNIP OF AUTOVRIJ GEBIED
Eigenlijk zijn er maar 3 ‘knippen’ op belangrijke verkeersassen: aan de Ottogracht, het Hippoliet Lippensplein en de
Bargiebrug. Toch zijn er ook andere belangrijke straten waar
auto’s en bromfietsen klasse B vanaf 3 april niet langer doorkunnen, omdat ze vanaf dat moment deel uitmaken van het grotere autovrij gebied. Denk maar aan het Koophandelsplein, de
Verlorenkost of de Kortedagsteeg. De Wijze Gazet ging nu al
eens poolshoogte nemen op de plaatsen die straks zo goed als
autovrij worden.

GREGORY CLAEYS
What's Hap

KOOPHANDELSPLEIN / VOOR

KOOPHANDELSPLEIN
Aan het oud justitiepaleis ter hoogte van het Koophandelsplein kunnen auto's straks niet meer door. Het autovrij gebied in
hartje Gent start daar. Gregory Claeys van broodjeszaak What's
Hap is er alvast niet rouwig om. "Ik vind dat een goeie zaak voor
de cafés hier. Vooral op het terras wordt het straks nog gezelliger
zitten. Ik hoop alleen dat mensen die gewoon zijn om met de wagen
tot hier te komen, niet wegblijven. Het openbaar vervoer kan in

Hulpdiensten, openbaar vervoer, afvalophalers, taxi's, zorgverstrekkers met
vergunning, voertuigen van het stadsdistributieplatform, (elektrische) fietsen,
cargofietsen en bromfietsen klasse A en B
mogen langs een knip rijden.
Let wel: bromfietsen klasse B mogen wél
langs een knip, maar niet door het autovrij
gebied zonder vergunning.

KOOPHANDELSPLEIN / NA

THOMAS PAUWELS
Café Center

mijn ogen nog beter en ik pleit ook voor een P+R-parking voor de
wagens die uit de richting van Wondelgem komen."
Ook zijn buurman Thomas Pauwels van Café Center klinkt voorzichtig positief. "Het is een feit: het autovrij maken van onze straat is een
opwaardering. De lucht wordt hier schoner en dat is goed voor onze

bezoekers. Het ruikt naar meer, voor mij alvast. Ik hoop ook een terras
te kunnen installeren aan de overkant." Zelf gebruikt Thomas de
wagen nauwelijks. "Ik kom met de tram of de fiets. Mijn broer
woont in Londen, daar is het niet anders. Ik ben dus niet tegen
het Mobiliteitsplan, al denk ik dat de ondersteunende maatregelen nog beter kunnen. Het zal zijn zoals met het rookverbod, denk ik. Eens we het gewoon zijn, zal iedereen blij zijn."

HENRI EN GENEVIÈVE

Bezoekers terras Koophandelsplein

Henri en Geneviève uit Mariakerke zijn met pensioen en genieten ook in de winter wel eens van een terrasje. Nu Henri minder
goed te been is, parkeert het bejaard koppel zich altijd aan de
overkant. "Als de auto hier niet meer kan staan, dan zullen we
niet meer komen, vrees ik. Ik vind die duurzame ingrepen soms
Lees vervolg Henri en Geneviève op pag >2
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wat overdreven. Vroeger leefden de mensen toch
ook tot hun 85ste", oppert Geneviève. "Ja, maar
vroeger waren er wel veel minder auto's", vult haar
echtgenoot snel aan. "Er moet dus wel iets gebeuren." Of ze al gehoord hebben van de Wandelbus,
het elektrisch busje dat volgens een vaste route
stapvoets door de stad zal rijden? "Ik heb dat nog
meegemaakt in Avignon. Ofwel zat dat busje altijd
vol ofwel was de batterij plat", grinnikt Geneviève.
"Ach, dan bel ik naar onze burgemeester en vraag
ik of hij een taxi stuurt", voegt Henri er lachend
aan toe.

verkeersader is. Straks wordt het hier rustiger én
veiliger. "Meer groen juichen we toe. We begrijpen deze duurzame maatregel. Minder CO2 is goed
voor iedereen", stelt Mona. "Maar uit commercieel
oogpunt zijn we nog afwachtend", vult haar echtgenoot aan. "Er zal misschien minder passage zijn.
Klanten die met de wagen komen kopen meer, maar
ik voel wel dat ze meer gestresseerd zijn. Fietsers
zijn relaxed. Ze kopen minder, maar ze komen misschien wel vaker langs." Dat Fouad straks zelf ook
niet meer over de Bargiebrug de stad in kan, vindt
hij geen probleem. "Dat wordt even wennen, maar
het is maar een blokje omrijden."

OTTOGRACHT

MEHMET KARSIKAYA

bewoner van de Phoenixstraat

De Ottogracht wordt deels verkeersvrij, net zoals
tijdens de Gentse Feesten al het geval is. Maar
nu wordt de knip permanent. "Het is logisch
dat het centrum groter wordt. We tellen steeds
meer bewoners, dus moet de stad meegroeien.
Dat zorgt voor meer beleving en sfeer. Ik denk
dat de middenstand hier zelfs baat bij heeft."
Jan Peeters, die sinds een jaar in de Wolfstraat
net om de hoek woont, klinkt enthousiast. "Ik
had vroeger rugklachten en sinds ik meer fiets,

BARGIEBRUG
Voor Mona Mamed en Fouad El Nassar van de
Taiba Market zal het uitzicht serieus veranderen.
De supermarkt kijkt uit op wat nu nog een drukke

Ook Mehmet Karsikaya, bewoner van de
Phoenixstraat, lijkt weinig bezorgd om de gewijzigde verkeerssituatie straks. "Ik ga altijd met de
bus naar de stad", lacht hij. "Voor de bewoners is

de knip van de Bargiebrug goed nieuws. Het is hier
echt veel te druk met al die auto's. De veiligheid van
de kinderen is een prioriteit voor mij."
VERLORENKOST
De Verlorenkost zal vanaf 3 april ook autovrij
worden. Fietsers en auto's rijden daar te dicht
bij elkaar. Per jaar worden hier miljoenen fietsers
geteld. Fietsende Gentenaar David Denil is er één
van. "Het zal toch een pak veiliger worden hier. Ik
twijfel niet aan de hoffelijkheid van autobestuurders. Het is vooral de stress die de boosdoener is.
Wie 's ochtends gehaast is, maakt vroeg of laat
fouten. En daar komen soms ongevallen van."

JAN PEETERS

bewoner van de Wolfstraat

"De bevolking groeit en
dus moet het centrum
uitbreiden. Dat zorgt
voor meer sfeer. Goed
voor de middenstand."
Jan Peeters

MONA MAMED EN
FOUAD EL NASSAR

DAVID DENIL

Taiba Market

fietsende Gentenaar

uiteraard. De verkeersveiligheid vergt nog veel
inspanningen, het fietsroutenetwerk is nog lang
niet af én de wijken buiten de stadsring vallen
helaas buiten het Circulatieplan. Maar het is en
blijft een gematigd en autovriendelijk plan, toch?"
"Voor de bewoners, bedoel je?", repliceert Geert
meteen. "Wij vinden het plan te veel afgestemd
op de bewoners en op de handelaars en horeca,
de kiezers dus. Hiermee wordt Gent vooral als
bewonersstad en consumptiestad gepositioneerd.
De innovatieve bedrijven en jonge starters raken
hierdoor in de vergeethoek. Het Mobiliteitsplan is
onvoldoende afgestemd op flexibele jobs, op mensen die nu en dan snel de wagen nodig hebben."

DIALOOG
VOKA Oost-Vlaanderen
en FIETSERSBOND Gent
in dialoog over het
Mobiliteitsplan

Dat de werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen en
de Gentse Fietsersbond elk hun
eigen visie hebben op mobiliteit, lijkt te verwachten. Maar
nog voor het gesprek start,
zegt Geert Moerman van Voka
dat hij vorig jaar meer dan
10.000 km met de fiets aflegde,
waarvan de helft woon-werkverkeer. Hiermee is de toon
meteen gezet.

"Wij zouden graag een set van maatregelen zien
op maat van bedrijven."

Yves ziet niet meteen waar het probleem schuilt.
"Door het nieuwe Parkeerplan is er nu toch meer
plaats voor die mensen? En het parkeergeld kunnen bedrijven toch als kost inbrengen?"
Geert Moerman, Voka Oost-Vlaanderen

Geert Moerman van Voka en Yves De Bruyckere
van de Gentse Fietsersbond hebben wel meer
gemeen met elkaar. Ze vinden allebei dat er minder doorgaand verkeer door de binnenstad moet
rijden en dat het Circulatieplan constant moet worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. En ook
over de verdere uitbouw van het openbaar vervoer
is er geen discussie. Tot zover de raakpunten.
GEMATIGD EN MOEDIG PLAN
"Wij vinden het een moedig plan," zegt Yves
vol overtuiging. "Al is er nog werk aan de winkel

voel ik me een pak gezonder. En jawel, mijn
vriendin en ik gebruiken ook nog steeds de
wagen. Het is een kwestie van openstaan voor
enige verandering. Het kan echt wel."

“We roepen ook

bedrijven op om
zich duurzamer
te verplaatsen."

Yves De Bruyckere, Fietsersbond Gent

“ Het is en blijft

een gematigd en
autovriendelijk
plan, toch?”

VLUCHT NAAR DE RAND
Voor Geert stelt het probleem zich vooral op een
ander niveau. "Mobiliteit hangt samen met stadsontwikkeling. Firma's die veel mensen in dienst
hebben met flexibele jobs, trekken meer en meer
weg uit het hart van de stad. Zo dreigt Gent een
stad te worden die bestaat uit meerdere centra
in plaats van 1 bruisende kern. Daar ben ik geen
voorstander van. Men vergeet dat invloedrijke
bedrijven in het centrum ook zorgen voor die
kosmopolitische sfeer en zo de stad compleet
maken. Zo worden op de Kouter steeds meer
luxeappartementen gebouwd, waar vroeger de
focus lag op business. Dat fenomeen is volgens
ons een gevolg van de mobiliteitskeuzes van de
Stad."

Wat betekenen de
‘knippen’ voor u?
We vroegen het aan
Filip Watteeuw,
schepen van mobiliteit.
Het Circulatieplan gaat over méér
dan auto's en knippen. Het zorgt
ervoor dat de mobiliteit in Gent
vlotter en duurzamer zal verlopen
én dat Gent nog meer zal bruisen.
Want het plan maakt extra ruimte
vrij om andere mensen te ontmoeten en een gezellig praatje te
maken op een bankje in de zon.
Er komen ook meer terrasjes om
samen te genieten van de stad. Geef
toe: een plein of een straat moet
meer zijn dan alleen maar een plek
om auto’s te parkeren. Op pleinen
en in straten moet volop worden
geleefd. In gezonde lucht.
We zorgen er daarom voor dat de
cruciale randvoorwaarden voor het
welslagen van het Circulatieplan
tijdig vervuld zijn. Er komen extra
P+R-plaatsen in de stad, bovenop
de bestaande. De R40 (de stadsring)
wordt op heel wat punten aangepakt
zodat de doorstroming vlotter kan.
Ook Henri en Geneviève hoeven
zich geen zorgen te maken: aan de
rand van het autovrij gebied komen

er extra parkeerplaatsen waar mensen met een beperking hun wagen
kunnen parkeren. Zij geraken dus
ook na 3 april gemakkelijk tot dicht
bij het centrum. Als ze moe worden
van al het wandelen, kunnen ze de
Wandelbus gebruiken die hen van de
ene naar de andere locatie brengt
binnen het autovrij gebied.
De stad wordt vooral ook veiliger
voor fietsers en voetgangers. Er
komen 5 voetgangersstraten waar
énkel voetgangers toegelaten zijn
tussen 11 en 18 uur. Er komt ook
meer ruimte voor fietsers. In de
nabije toekomst komen er een pak
nieuwe fietsstraten bij: auto’s mogen
fietsers hier niet inhalen.
Laten we met z’n allen even stilstaan
bij het doel van het Circulatieplan:
dat het aangenamer wordt om te
leven in Gent. Rustiger, veiliger
en gezonder. We starten nu in de
binnenstad, maar we maken nu al
plannen om ook de deelgemeentes
beter te maken…

Yves begrijpt die bezorgdheid maar denkt dat
het niet anders kan. "Mobiliteit is zoals wonen. In
de 20e eeuw wilden we even groot wonen als de

EXTRA PLAATS
VOOR U
Op 7 locaties gaat een knip of een uitbreiding van het autovrij gebied samen met
een specifieke herinrichting van de straat.
Door het doorgaand verkeer af te sluiten,
komt er op die plaatsen meer ruimte vrij
om te genieten van de stad. Er komen
extra zitbanken, meer groen en markeringen op straat.
Begin maart startte de aannemer met het
plaatsen van rode wegmarkeringen. Vanaf
3 april volgen de boom- en plantenbakken,
zitbanken en vlaggenmasten.

OTTOGRACHT
Toekomstig zicht

Op de kaart van het Circulatieplan (zie
pag. 4-5 van de bijlage) worden de locaties aangegeven met een rode vlaggenmast. De herinrichting is tijdelijk en vraagt
geen grote structurele werken. Bedoeling
is om na 5 à 10 jaar te evalueren alvorens
over te gaan tot een definitief ontwerp.
Want jawel, de Stad wil afwachten wat de
Gentenaar er zelf van vindt.

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

enkele Gentse straten
worden geknipt
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Een vraag over het Mobiliteitsplan?
• Surf naar www.stad.gent/mobiliteitsplan
• Bel naar de Mobiliteitslijn
op het nummer 09 210 10 30
• Mail naar mobiliteit@stad.gent
In het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent
kunt u een extra exemplaar van de Wijze Gazet en
een aparte kaart van het Circulatieplan afhalen.
Alle data en locaties vindt u op www.stad.gent/
burgerzaken/mobiel-dienstencentrum.

Een voetgangersstraat is tussen 11 en 18 uur exclusief voorbehouden
voor voetgangers. Dat wil zeggen: geen auto's, geen vrachtwagens,
maar ook geen fietsers of taxi's. Het gaat enkel om de drukste winkelen wandelstraten: de Mageleinstraat, de Kalandestraat tot en met de
Koestraat, de Donkersteeg, de Graslei (tijdens de zomer) en de Langemunt. De Wijze Gazet legde z’n oor te luisteren bij een voetganger, een
fietser en een handelaar.

"In de stad zelf kan het met minder auto's
en meer met andere schakels."

19e-eeuwse adel. Nu neigt de tendens al meer
naar compact en energiezuinig wonen, zoals we in
Kopenhagen al zien. Andere keuzes komen eraan.
Idem voor ondernemers. Mobiliteit hoort bovenaan
hun lijstje te staan. Moeten mijn medewerkers veel
de baan op? Wel, dan is een kantoor nabij de snelweg interessanter. In de stad zelf kan het met minder auto's en met meer andere schakels."
"Maar de auto wordt als schakel gewoonweg uitgesloten!" verdedigt Geert. "Wij zouden graag een set
maatregelen zien op maat van die bedrijven. Verder
zijn we het eens dat iedereen, ook de bedrijven, zich
duurzamer moeten verplaatsen. Wij doen zelfs een
oproep hiervoor."

DE FIETS OP
En dat juicht de Fietsersbond alleen maar toe. "We
tellen elk jaar meer fietsers. Op 4 jaar tijd plus 50
procent, waaronder veel kinderen. En jawel, fietsers zullen zich moeten aanpassen aan een groter
wordende groep voetgangers. Dat ze straks moeten omrijden of afstappen in een paar smalle winkelstraten is dus logisch. Maar de parallelle fietsroutes worden daarom best nog fietsvriendelijker
gemaakt", oppert Yves.
"Dat bedrijven hun mensen stimuleren om naar het
werk te fietsen, is prima. Dat veel bedrijfswagens
eerder salariswagens zijn, erkennen we ook. Oké
om daar iets aan te doen, op voorwaarde dat de
kosten voor bedrijven niet toenemen. Maar goed,
dat is voer voor een hogere overheid dan de stad",
besluit Geert.

MIEKE DE DECKER
Voetganger Langemunt

Ik woon hier eigenlijk niet veraf. Soms wandel ik door de Langemunt, soms neem ik de fiets.
Uiteindelijk vind ik dit een logische beslissing: als
de winkels open zijn en er loopt veel volk, dan is
het gewoon heel moeilijk om hier te fietsen. Het
is me ook al eens overkomen dat ik op een fietser ben gebotst, omdat ik die simpelweg niet zag
aankomen tussen al dat volk. En mensen die tot
nu toe voor elke meter hun auto namen, zullen in
de toekomst van mentaliteit moeten veranderen
en meer te voet doen, wat hun gezondheid alleen
maar ten goede komt.”

KRISTIEN DEWAELE

Uitbaatster Press-Shop Langemunt

Fietsers zouden toch voorzichtiger moeten
zijn, aangezien dit een wandelstraat is. Ik heb al
meer dan één klant gehad die aangereden werd
door een fietser. Ik vind dit dus een goeie zaak.
Dat ook taxi’s hier niet langer mogen doorrijden,
vind ik een beetje dubbel. Wanneer taxichauffeurs mensen moeten afzetten die minder goed
te been zijn, dan vind ik dat dit aan een slakkengangetje moet kunnen. Het gebeurt wel vaker
dat een taxi oudere mensen afzet bij Damart,
recht tegenover ons. Die taxi wacht dan even. Ik
vind dit schoon.”

JE KOOPT TOCH OOK
GEEN STADION ALS JE
DE BUFFALO’S WIL ZIEN
SPELEN !?
SHARE-North

BERT GEVAERT
Fietser Langemunt

Omdat het maar over een beperkt aantal
straten gaat, heb ik er eigenlijk geen probleem
mee om een stukje om te rijden. Ik heb zelf al
ondervonden dat het op drukke momenten
moeilijk fietsen is in de Langemunt. Ik rij dan
liever langs een andere weg naar het centrum
om toch een beetje vooruitgang te maken. Het
is geen uitzondering dat je als fietser wordt nageroepen in een straat als de Langemunt, dus ik
vermoed wel dat voetgangers zich straks meer
op hun gemak zullen voelen.”

Word ook autodeler !
Ontdek de vele
mogelijkheden in Gent
en deel mee !
www.AUTODELEN.gent

Mobiliteit in Gent

GROOT GENT

Pendelverkeer: hoe gaan we straks op en af?
Wie elke dag op en af naar Gent reist om er te werken, kent de stress om tijdig te arriveren. Wat
verwachten werkgevers en werknemers van het nieuwe Circulatieplan dat binnenkort van start
gaat? Wordt er straks anders gependeld? Met die vragen trokken we naar enkele Gentse bedrijven
binnen de stadsring.
MILLIKEN
Wie in de Ham wandelt, heeft het misschien
niet eens in de gaten. Achter huisnummer 24
werken maar liefst 180 mensen. Milliken, gespecialiseerd in textiel en chemicaliën, huist
hier al sinds jaar en dag. Het management
was nauw betrokken bij de invoering van het
nieuwe Circulatieplan. "De Stad Gent plande hier eerst een volledige knip van de Ham
ter hoogte van de Keizer Leopoldstraat. In
combinatie met eenrichtingsverkeer vanuit
Dok Zuid, kon die wijziging, met de vrachtwagens die hier aan- en afrijden, voor een serieuze opstopping zorgen. De Stad had oren naar
onze bezorgdheid en draaide het eenrichtingsverkeer om. Voertuigen kunnen straks dan toch
nog vanuit de Dampoortstraat de Ham inrijden.
Zo kunnen de leveranciers het blokje om als ze
niet meteen bij ons kunnen binnenrijden. Goed
nieuws voor ons en voor de buren", vertelt Nancy
Noynaert, Planning en Supply Chain Manager
bij Milliken. Maar mobiliteit houdt niet alleen
het management bezig. Ook de medewerkers
zitten met vragen over de nakende wijzigingen.
Bijna een derde komt met de fiets of te voet,
7% maakt gebruik van het openbaar vervoer, de
overige werknemers pendelen met de wagen.
"We moedigen hen aan om duurzaam naar het
werk te komen. Medewerkers die te voet of met
de fiets komen, krijgen een vergoeding."

EXPONANZA
Tijd om eens te polsen bij een kleiner bedrijf zoals Exponanza, een studio die tentoonstellingen
en musea vormgeeft. Het kantoor bevindt zich
in Oudburg, een straat die straks deel uitmaakt
van het autovrij gebied. "Wij zijn daar eigenlijk
blij om. Een autovrije straat brengt een andere dynamiek teweeg. Het zorgt voor een leuke
sfeer en dat vinden wij inspirerend", weet Ward
Denys bij Exponanza te vertellen. Hij is de enige
die middenin de stad woont en 's morgens rustig naar kantoor wandelt of fietst. De overige 4
medewerkers komen van verder: uit Zelzate,
Temse en jawel, Antwerpen. Iedereen combineert verschillende vervoermiddelen om vlot op
het werk te geraken. Wie met de wagen komt,
parkeert zich aan de rand en fietst verder. "Het
is eigenlijk nooit anders geweest. Ook onze klanten komen meestal met het openbaar vervoer of
parkeren hun wagen onder de Vrijdagmarkt en
komen dan dat kleine stukje te voet. We begrijpen dat sommigen zich zorgen maken over het
nieuwe Circulatieplan. Die bezorgdheid is herkenbaar. Bij de herinrichting van een museum is
dat niet anders. Mensen zijn meestal bang voor
verandering. Bij het vorige Mobiliteitsplan was
er ook veel gedoe en kort erna werden we dé
voorbeeldstad. We moeten dus door de zure
appel bijten en vertrouwen hebben. Alles komt
altijd goed."

CRU
Ook bij de overdekte versmarkt CRU op de Kouter
is de ligging voor pendelaars niet vanzelfsprekend.
"Onze twee andere vestigingen in Overijse en Wijnegem zijn zogenoemde 'destination' winkels. Daar kan
iedereen tot voor de deur rijden en makkelijk parkeren. Hier zitten we pal in het centrum. Dat zorgt voor
een ander cliënteel en heeft ook gevolgen voor de
50 medewerkers. Maar eigenlijk komt hier niemand
met de auto. Tenzij tot aan de stadsrand, waar ze dan
op tram of bus springen of verder fietsen", vertelt
Stefaan Allinckx.
-CRU maakt deel uit van Colruyt Group, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Het bedrijf
doet er alles aan om het fietsen te stimuleren onder
de collega's. "Naast de wettelijke fietsvergoeding
kunnen medewerkers hier een bedrijfsfiets krijgen.
Een gewone fiets, een plooifiets of een elektrisch
exemplaar. Ook fietskledij en een helm krijgen ze
erbij. Uiteraard met het logo van CRU erop!"
MEER INFO
• Bus of tram voor uw werknemers?
Ontdek uw voordelen en mogelijkheden op
www.delijn.be/woonwerk.
• Meer informatie voor bedrijven en contactgegevens van de mobiliteitscoach Economie vindt
u op www.stad.gent/mobiliteitsplan/bedrijven
• Gerichte info over het Circulatieplan voor
handelaars: www.stad.gent/mobiliteitsplan/
handelaars.

NANCY NOYNAERT
EN PETER OHMS

Wat verandert er op 3 april 2017?

WAAROM?

WAT?

Gent leeft, bruist en groeit. Zo’n bedrijvige
stad brengt tal van voordelen met zich mee,
maar ook een aantal uitdagingen. Want de
druk op de stad wordt alsmaar groter.

Het nieuwe Mobiliteitsplan biedt een positief antwoord op verschillende vragen en uitdagingen.
Minder verkeersdruk zorgt voor veilige pleinen en straten en voor een aantrekkelijkere omgeving
om in te wonen, werken of studeren. Dankzij het Mobiliteitsplan blijft Gent bereikbaar en leefbaar.
Het Circulatieplan en Parkeerplan vormen belangrijke onderdelen van het Mobiliteitsplan.

Milliken

REIZEN

VIEREN

WERKEN

WARD DENYS EN TEAM
Exponanza

GENT
STUDEREN

SPORTEN

STEFAAN ALLINCKX
CRU

ETEN

"Ik woon in Maldegem. Het hele traject met de
fiets zie ik niet zitten. Ik wil de verandering eerst
zelf ondervinden en dan beslissen of het nodig
is om me aan te passen. Scenario B is dat ik mijn
wagen aan de Wiedauwkaai parkeer en dan met
de fiets tot hier kom. We zien wel."

"Ik kom elke dag met de trein uit Antwerpen.
Zowel aan het station van Berchem als hier aan
de Dampoort staat er een fiets. De auto geeft
me stress en het duurt veel langer. We pleiten
allemaal voor een propere stad en dus moet
iedereen die klik maken. Dat vraagt tijd."

"Ik woon in Huise bij Zingem. Met de elektrische
fiets die ik kreeg van CRU sta ik er in 45 minuten.
Ik geniet ervan als ik wagens die in de file staan,
voorbij steek. Ik begrijp hun frustratie, maar zou
hen aanraden om ook te fietsen, als het kan natuurlijk. Voor mij is het pure ontspanning."

EN BIJ
DE STAD GENT?

Wie Gent bezoekt, hoeft alvast geen buggy meer
mee te sleuren. Max Mobiel, waar u een fiets kunt
stallen, huren of laten herstellen, neemt de 'buggytheek' op zich. Het gaat om een pilootproject met 5
buggy's. Reserveren kan online en is uiteraard aan
te raden. Er wordt enkel een waarborg gevraagd,
de dienstverlening zelf is gratis.
Met deze buggydienst denkt de Stad Gent, dat
ook het label van kindvriendelijke stad draagt,
niet alleen aan het comfort van jonge ouders. De

MEER RUIMTE

VEILIGER

Meer info op www.max-mobiel.be
Buggy’s ontlenen kan bij het fietspunt van Max
Mobiel onder de Stadshal op het Emile Braunplein.
Vanaf april kunt u hier ook een rolstoel ontlenen.

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

www.stad.gent/parkeerplan

AANGENAMER GEZONDER

WERKT
MIJN GPS
OP 3 APRIL?

O
VO

R EE N

U

•

Na de invoering van het Circulatieplan mogen
taxi's, in tegenstelling tot andere voertuigen, wel
voorbij de meeste knippen rijden. De Gentse taxi’s
herkent u aan de blauwwitte taxibalk. De Stad
Gent lanceerde intussen het Gentse Taxicharter,
een kwaliteitslabel voor taxi’s. Samen met de
taxifederatie en de Bond Beter Leefmilieu denkt
Gent ook na over de mogelijke overstap naar een
volledig elektrische taxivloot.
Meer info op www.stad.gent/mobiliteitsplan/taxi

CIRCULATIEPLAN GENT

www.stad.gent/circulatieplan

ATE
PD

Nochtans hoeft een taxi niet duur te zijn. Wie
een taxi deelt met anderen, deelt ook de kosten.
Het is vaak een slimme en duurzame manier
om u te verplaatsen. Bovendien bedraagt de
kostprijs voor de eerste 3 kilometer slechts 8.5
euro. En personen met een beperkte mobiliteit
en beperkt inkomen kunnen via de Stad Gent
voordelige taxicheques aankopen. Deze cheques
worden aangeboden voor 0,75 euro en hebben
een waarde van 2,50 euro.

Ouders met kleine kindjes zijn bij een
uitstap meestal serieus bepakt en
bezakt met luiers, koekjes, doekjes
én een buggy. Sinds kort is dat laatste niet meer nodig: u kunt gratis een
buggy ontlenen onder de Stadshal.

Stad wil mensen ook stimuleren om 'slim te schakelen'. Ouders kunnen nu met de fiets en de peuter
achterop de stad intrekken, de fiets stallen onder
de Stadshal en daar een buggy lenen om hun
traject verder te voet af te leggen. Parkeren kan
ook op een P+R-parking, waarna de bus of tram u
naar de binnenstad brengt.

Enkele belangrijke principes
➜ Het autovrij gebied wordt groter.
➜ De binnenstad wordt opgedeeld in 6 sectoren,
die rond het autovrij gebied liggen.
➜ Autoverkeer dat niet in de binnenstad moet zijn,
of dat van de ene sector naar de andere wil, rijdt
via de stadsring (R40).
➜ Autoverkeer dat van de ene randgemeente
naar de andere moet, wordt gestimuleerd om
de R4 (grote ring) te nemen rond de stad.

U vindt de
kaart van het
Circulatieplan op
de binnenzijde
van deze bijlage.
Zo kunt u in detail
bekijken wat
er juist voor u
verandert.

F

O

Hoewel ze makkelijk te herkennen zijn op straat, durven we de taxi's
als openbaar vervoermiddel soms vergeten. Omdat u als passagier zelf
kunt beslissen waar u in- en uitstapt en de taxichauffeur u dus op uw
wenken bedient, voelt het luxueus aan.

LEEN EEN BUGGY

VERPLAATSINGEN PER DAG
DOOR GENTENAARS

In 2017 zal 80 procent van de medewerkers van de Stad Gent en het OCMW
Gent gedeeltelijk of volledig duurzaam
naar het werk komen. Dat is het gevolg
van een nieuw bedrijfsvervoersplan
van de Stad Gent dat duurzame vervoermiddelen stimuleert: trein- en busabonnementen zijn gratis én er zijn
gratis fietsen beschikbaar.
Medewerkers van de Stad Gent kunnen
naast een gewone bedrijfsfiets ook kiezen voor een plooifiets of een elektrisch
exemplaar. Wie dat wil, ontvangt elk jaar
een aantal gratis Lijnkaarten. Stadspersoneel kan ook parkeervouchers aankopen.

DE TAXI ALS INDIVIDUEEL
OPENBAAR VERVOER

700.000

ZOR
G

FRANK PATOOR / CRU

SHOPPEN

•

BRITT KENNIS / EXPONANZA

CULTUUR

➤

ANDREAS CAPPEL / MILLIKEN

De stadsdiensten hebben de afgelopen
jaren heel wat geteld en gemeten. En wat
blijkt? Meer dan vier op tien auto’s rijden
vandaag dwars door de binnenstad,
terwijl dat eigenlijk niet hoeft.
Het Circulatieplan weert dit doorgaande verkeer uit de
binnenstad. Zo krijgen voetgangers, fietsers, bussen
en trams meer ruimte en kunnen automobilisten die
écht in de stad moeten zijn, vlotter op hun bestemming
geraken.

ZE

I
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Alle info
Alle
infoinin
én kaart
1 handige
1 handige
bijlage
bijlage

Gent is geen kleine stad. Logisch dus dat zowel
Gentenaars als bezoekers op de gps vertrouwen
om de weg te vinden. Vraag is of uw gps u ook na
3 april, eens het Circulatieplan van kracht is, nog
perfect naar uw bestemming loodst.
Het is een vraagstuk waar het verkeerscentrum van Gent al
langer mee bezig is. Het verkeerscentrum zorgt ervoor dat de

leveranciers van navigatiesoftware de wijzigingen tijdig ontvangen, zodat zij hun systemen kunnen aanpassen. Een aantal
producenten deden dit al, maar 100% garantie dat alle systemen bij de invoering van het Circulatieplan up-to-date zijn, is er
niet. U kunt vanaf 3 april dus beter uw route op voorhand uitstippelen en de verkeersborden op de weg in de gaten houden.
SMARTPHONE
Veel bestuurders maken gebruik van de gps op hun smartphone. De ontwikkelaars van deze navigatie-apps updaten hun
kaarten heel frequent. Goed nieuws dus: hoogstwaarschijnlijk
kunt u ook kort na 3 april op uw favoriete navigatie-app rekenen.
INGEBOUWDE GPS
De meeste automerken updaten hun kaarten voor de ingebouwde navigatiesystemen maar enkele keren per jaar. Pas bij
een volgende update, mogelijk na de zomer, worden de circulatiewijzigingen meegenomen. Voor meer info hierover stapt u
dus best naar uw garagehouder.

Mobiliteit in Gent

LOSSE GPS
Ook bij de losse gps-toestellen, die u meestal aan uw voorruit
bevestigt, is een update nu en dan nodig. Bij een beperkt aantal
modellen gebeurt dit automatisch, bij andere moet u de aanpassingen zelf doen, via een verbinding met de computer. Het
is dus aan te raden om vanaf 3 april uw toestel te updaten en
te controleren of de circulatiewijzigingen in Gent werden aangepast.
www.stad.gent/vanAnaarB
Op www.stad.gent/vananaarb kunt u uw reisweg bekijken zoals
die er na 3 april zal uitzien. Zo kunt u zich alvast voorbereiden.
TIP:
Wie na 3 april fouten opmerkt in de navigatiesystemen, kan die doorgeven via de websites van
de navigatieleveranciers. U kunt hardnekkige
problemen ook melden via mobiliteit@stad.gent
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NIEUWE REGELS OM HET AUTOVRIJ GEBIED
IN EN UIT TE RIJDEN

VERGUNNING NODIG?
www.stad.gent/autovrijgebied
De digitale aanvraag
via het e-loket
> zo werkt het

De online
beheertool
> zo werkt het

➊ Moet u met de wagen in het autovrij gebied zijn,

➊ In de online beheertool kunt u als inwoner van het

vraag dan een vergunning aan. Regel de aanvraag
minstens 5 werkdagen voor de startdatum van uw
vergunning.

autovrij gebied een vergunning regelen voor de
wagens van uw bezoekers. Die vergunning kunt u
de dag zelf of de dag vooraf aanvragen. U kunt
maximaal 2 nummerplaten ingeven per domicilie,
tenzij u over een parking in het autovrij gebied
beschikt. Inwoners die minder mobiel zijn, kunnen 2
extra voertuigen (of 4 wagens) registreren.

➋ Surf naar www.stad.gent/autovrijgebied.
➌ De vergunning is gelinkt aan de nummerplaat van
➍
		

uw wagen. Hou tijdens de aanvraagprocedure
uw e-ID (elektronische identiteitskaart) en
kaartlezer bij de hand*
Doorloop de verschillende stappen om uw
vergunning aan te vragen.

➋ Wenst u toegang tot de online beheertool, dan

vraagt u die via het e-loket van het Mobiliteitsbedrijf.
De toegang tot de online beheertool kunt u nu al
aanvragen, de online beheertool zelf zal vanaf 27
maart 2017 actief zijn.

Belangrijk: toegang tot de online beheertool
(waardoor u als inwoner van het autovrij gebied
een tijdelijke vergunning kunt regelen voor uw
bezoekers) vraagt u ook aan via het e-loket.

		
		
		

Wie mag gebruik maken van de online beheertool?
• inwoners van het autovrij gebied
• handelszaken, scholen, hotels of bedrijven met
een eigen parking of garage in het autovrij gebied
		 • nutsdiensten
		 • cultuurhuizen

➎ Nadat u de procedure hebt doorlopen, krijgt u

AUTOVRIJ GEBIED
WORDT GROTER
➊

Het grote centrumgebied van het
Koophandelsplein tot het Sluizeken en van
het Sint-Michielsplein tot de Bisdomkaai.
Dat gebied wordt verder ingedeeld in vier
deelgebieden (zie 1a, 1b, 1c en 1d op de kaart).

➋

Het gebied van de Koestraat tot en met de
Kalandestraat, met de Paddenhoek.

➌

De Kortedagsteeg tot de Lammerstraat,
met de straten rond de Krook en de helft
van de Savaanstraat en de Ketelvest.

binnen de 5 werkdagen een bevestigingsmail
waarin staat of uw vergunning al dan niet is
goedgekeurd. Is de vergunning goedgekeurd, dan
moet u de vergunning online activeren door op
een bijgaande link te klikken.

➌ Krijgt u toegang tot de online beheertool, dan

		

ontvangt u via e-mail een gebruikersnaam en
paswoord.

		 * Voor bepaalde vergunningen hebt u bijkomende
documenten nodig.

➍ Surf naar www.stad.gent/autovrijgebied

en klik op de knop ‘online beheertool’ en log in.

46

De Verlorenkost, de straten en bruggen tussen
de Nederkouter en de Hospitaalbrug.
De Overpoortstraat van de Voetweg tot aan de
Heuvelpoort.

De 5 autovrije gebieden hebben elk hun eigen
‘toegangspoorten’ (de rode boogjes op de kaart).
Die toegangspoorten zijn de enige straten die
toegang geven tot het autovrij gebied.

BIJNA 2500
P+R-PLAATSEN
IN GENT

MUIDE-MEULESTEDE

148

R40

N9

250

25
MARIAKERKE POST

250

50

GALVESTON

200
WEBA/DECATHLON

250

SINT-AMANDSBERG

R40

R40

BOURGOYEN

R40

GENT
CENTRUM

R40

230

R40

WATERSPORTBAAN

R40

N9

R40

E17

B401

300

LEDEBERG

SINT-PIETERSSTATION

150
250

15

Op 3 april 2017 start het Circulatieplan. Op hetzelfde moment wordt
het autovrij gebied in Gent groter en
veranderen de regels om dat gebied
in te rijden. Sinds 1 februari kunt u
uw vergunning via het e-loket van
het Mobiliteitsbedrijf aanvragen. U
kunt ook terecht aan de balie van het
Mobiliteitsbedrijf.

ALTIJD EEN VERGUNNING NODIG

VERGUNNING GAAT DIGITAAL

GAS-BOETE 55 EURO

Een autovrij gebied is nooit helemaal autovrij. Bewoners rijden naar hun parkeerplek
of garage, handelaars of leveranciers
komen laden en lossen, dokters gaan op
huisbezoek… Vanaf 3 april 2017 heeft
iedereen die met de wagen (of bromfiets
klasse B) het autovrij gebied wil inrijden,
een vergunning nodig.

De Stad Gent reikt enkel nog digitale
vergunningen uit, via het e-loket van het
Mobiliteitsbedrijf.
• Via dit e-loket kunt u een nieuwe
vergunning aanvragen of uw huidige
vergunning vernieuwen.
• Als bewoner van het autovrij gebied
kunt u via dit e-loket ook toegang
vragen tot de online beheertool. Die
gebruikt u om een tijdelijke vergunning te regelen voor een bezoeker.

Aan de toegangspoorten komen er
camera’s die elke nummerplaat lezen. Is
er aan een nummerplaat geen vergunning
verbonden, dan krijgt de eigenaar van dat
voertuig een GAS-boete van 55 euro.
Kunt u niet goed overweg met
de computer? Dan wordt u verder
geholpen aan de balie van het
Mobiliteitsbedrijf. Heeft u specifieke
vragen, bel dan naar 09 266 29 99.

OOSTAKKER

MUIDE

MARIAKERKE

Belangrijk: u krijgt enkel een vergunning voor het
gebied waar u moet zijn.

ALTIJD EEN VERGUNNING NODIG

168
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E40

THE LOOP/EXPO
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GENTBRUGGE
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40
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HEKERS
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Op 3 april telt Gent maar liefst 14
park-and-ridelocaties, goed voor 1890
parkeerplaatsen. Bovendien komen er op
korte termijn nog eens 550 plaatsen bij.
Dit brengt het voorlopige totaal op 2440
plaatsen.
Uw wagen achterlaten op een parking aan de
rand van de stad en dan met de bus of tram tot
in het centrum rijden. In Gent kan het vandaag
al op 7 locaties, goed voor 792 plaatsen. Op 3
april komen daar maar liefst 7 extra locaties of
1098 parkeerplaatsen bij. Op de kaart hiernaast ziet u waar u de park-and-rides (P+R)
kan terugvinden.

550 EXTRA PLAATSEN
Op het moment dat de Wijze Gazet in druk
ging, waren de onderhandelingen met de
eigenaars van 2 bijkomende locaties nog aan
de gang. Op de P+R Sint-Pietersstation worden
er mogelijk 300 parkeerplaatsen ingeschakeld.
P+R Weba/Decathlon pakt uit met 250 extra
plaatsen.
GOEDKOOP ALTERNATIEF
Met de uitbreiding van de park-and-rideformule wil de Stad bezoekers die langer in Gent
moeten zijn een goedkoop alternatief bieden.
Bovendien moeten de P+R’s de druk van de
stadsring (R40) weghouden en het aantal
auto’s in de binnenstad verminderen. Parkeren
op een P+R is op de meeste plaatsen gratis.
De nieuwe, uniforme infoborden op de P+R
locaties geven duidelijk aan hoe bezoekers hun
reis naar de binnenstad verder kunnen zetten:
met de tram, bus of fiets.
Meer info op www.stad.gent/park-and-ride

GENTBRUGGE

P+R locaties Gent
Bestaande P+R
Nieuwe P+R in onderhandeling
De cijfers in de bolletjes vermelden het aantal
parkeerplaatsen per P+R.
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MEER WETEN?
• Wilt u meer informatie, dan kunt u de folder over het
vergunningenbeleid afhalen in de Stadswinkel, aan de
balies van de GentinfoPunten of aan de balie van het
Mobiliteitsbedrijf.
• Zoekt u specifieke informatie over een bepaald type
vergunning? Dan kunt u een beknopte infofiche per
type van vergunning:
		 • printen via via www.stad.gent/autovrijgebied.
• aanvragen via mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.
U vindt de fiches ook in de GentinfoPunten en de
Stadswinkel.
• Alle info kunt u nalezen op
www.stad.gent/autovrijgebied

WONDELGEM

NEPTUNUS

➎

• Wilt u met de wagen of een ander voertuig met een
nummerplaat het autovrij gebied inrijden, dan hebt
u altijd een vergunning nodig. Uw vergunning is gratis.
• Als u in meerdere autovrije gebieden moet zijn, dan
vraagt u een vergunning aan per gebied.
• Met een vergunning krijgt u toegang via vaste
toegangspoorten. Bewoners mogen via alle
toegangspoorten naar binnen rijden.
• Volgende diensten hebben geen vergunning
nodig: openbaar vervoer, taxi’s, hulpdiensten en
vuilniswagens.
• Op straat parkeren in het autovrij gebied is verboden.
• Wie zonder vergunning door het autovrij gebied rijdt,
krijgt een GAS-boete van 55 euro.

PARKEER UW WAGEN OP EEN PARK-AND-RIDE
WONDELGEM

➍

Te onthouden

GRATIS
SHUTTLE
Vanaf 3 april komt er op de P+R Weba/Decathlon
een gratis shuttle. Zo kunnen mensen vlot van
deze P+R naar de Dampoort en Bij Sint-Jacobs
rijden, tot aan de rand van het autovrij gebied. In
de bus is plaats voor pakweg 20 personen .

Omdat de aansluiting met het openbaar vervoer
vanaf P+R Weba/Decathlon minder ideaal is, zet
Mobiliteit in Gent

de Stad Gent gratis shuttles in om mensen heen
en terug te brengen naar de binnenstad. Die
shuttle volgt een vaste route. Om het traject zo
vlot mogelijk te laten verlopen, blijft het aantal
tussenstopplaatsen beperkt. De shuttlebus zal
wel zeker halt houden aan de Dampoort en rijdt
daarna verder tot Bij Sint-Jacobs.
In de bus is er plaats voor ongeveer 20
personen. De shuttle beschikt niet over een lift
voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen parkeren
op bijkomende voorbehouden plaatsen in het
centrum, aan de rand van het autovrij gebied.
Meer info op www.stad.gent/mobiliteitsplan/
shuttle
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DWARS DOOR GENT? MET DE LIJN!

NAAR EEN BETERE DOORSTROMING OP DE R40

De Lijn en de Stad Gent streven naar een stipter en vlotter openbaar
vervoer. Het Circulatieplan helpt die ambitie waar te maken: vanaf 3
april krijgen bussen en trams meer ruimte.

Een deel van het verkeer dat vandaag door de binnenstad rijdt, zal vanaf
3 april via de stadsring (R40) moeten rijden. Wordt de stadsring dan niet
te druk? Gaat het verkeer daar strop komen te zitten? De Stad Gent voorziet verschillende maatregelen om daar een antwoord op te bieden.

Met de bus of de tram kunt u alle hoeken van de stad bereiken. Na 3 april zal dat
vlotter gaan omwille van deze maatregelen:
• Bussen en trams mogen wel door
De knippen voor het autoverkeer gelden
niet voor de bussen en trams. Zo ontstaan
verkeersluwe assen waardoor bussen en
trams vlotter kunnen doorrijden. De knip
aan de Ottogracht bijvoorbeeld is goed
voor de doorstroming van het openbaar
vervoer in de Tolhuislaan en de Keizer Karelstraat.
• Eenrichtingsverkeer
De invoering van eenrichtingsverkeer
voor automobilisten zorgt voor vlottere
bus- en tramverbindingen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn aan het Griendeplein (Rabot), waardoor tramlijn 1 en
enkele buslijnen beter kunnen doorrijden
in de Gebroeders de Smetstraat.

• Halt houden op de rijbaan
Wanneer bussen op de rijbaan halt houden, hoeven ze niet in te voegen in het
verkeer. Zo kunnen ze sneller hun route
hervatten. Buslijnen 3, 17 en 18 zullen op
de rijweg stoppen aan de nieuw aan te
leggen halte in de Noordstraat.

• Lichten beïnvloeden
Op belangrijke verkeersknooppunten krijgen bussen en trams voorrang doordat
ze de verkeerslichten beïnvloeden. Dat
wordt bijvoorbeeld het geval op de Nieuwevaartbrug.

GROTER BUS- EN TRAMAANBOD
In de aanloop naar de invoering van het Circulatieplan heeft De Lijn haar tram- en busnet
versterkt. Sinds vorig jaar reist u met tram 4 helemaal tot op het terrein van het Universitair
Ziekenhuis. In november werd de verlenging van tramlijn 21 tot aan Zwijnaarde Bibliotheek
in gebruik genomen. De nieuwe buslijn 8 verbindt het AZ Sint-Lucas met het Arteveldepark
aan de Ghelamco-arena. Plan uw route via delijn.be of download de app van De Lijn.
AANPASSING BUSLIJNEN 5, 52, 53 EN 54
Met het Circulatieplan wordt de Gebroeders de Smetstraat een sterke as voor openbaar vervoer. Bussen en trams zullen er in beide richtingen rijden, terwijl het autoverkeer er in één
richting rijdt. Om die as maximaal te benutten, zullen de buslijnen 52, 53 en 54 vanaf 3 april
een andere reisweg volgen tussen het Van Beverenplein en Rabot. De reisweg verloopt dan
via het Van Beverenplein, de Francisco Ferrerlaan, Palinghuizen, de Gebroeders de Smetstraat en het Rabot. Buslijn 5 richting het UZ Gent zal van aan het Van Beverenplein over de
Wondelgembrug, via de Gasmeterlaan naar de Tolpoort rijden.

WELK VERVOERBEWIJS PAST BEST BIJ U?
In de tabel kunt u zien welk vervoerbewijs op welk moment de beste optie is. Op
www.delijn.be/tarieven vindt u een volledig overzicht van alle producten en tarieven.

UW RIT

éénmalig

af en toe of met
meerdere personen

groep
(5 tot 44 personen)

VERVOERBEWIJS

PRIJS PER RIT

WAAR TE KOOP?

m-ticket

¤ 1,80

via app: Be Mobile,
Olympus Mobility,
Ticket Touch by PayPal

sms-ticket

¤ 2 (+ ¤ 0,15
operatorkost)

sms ‘DL’ naar 4884

biljet

¤3

automaat, Lijnwinkel,
bij de chauffeur

¤ 15

automaat, Lijnwinkel,
voorverkooppunt,
e-shop

Lijnkaart
(10 ritten)

groepsbiljet

¤ 1,25

BUSSEN EN TRAMS RIJDEN VLOTTER DOOR DE STAD

MEER COMFORT VOOR DE REIZIGERS
De Lijn is volop bezig haar bussen en trams te moderniseren. De komende maanden
worden de oudste trams vervangen door comfortabele en extra lange Albatrostrams.
Die zijn aangenamer voor de reizigers, duurzamer én veroorzaken minder overlast
voor wie langs een tramlijn woont. De Albatrostrams rijden momenteel enkel op lijn 1,
tussen Gent Flanders Expo en Evergem Brielken. Sinds eind vorig jaar krijgt u op de
Albatrostrams ook uitgebreide reizigersinformatie in beeld en geluid. Op schermen in
de tram kunt u uw reisweg volgen. Wanneer de tram een halte nadert, verschijnt informatie over de overstapmogelijkheden op andere bussen en trams van De Lijn. Bevindt
die halte zich nabij een treinstation, park-and-ride, museum of Lijnwinkel, dan wordt
dat ook aangegeven. Ondertussen hoort u ook de naam van de halte. Zo hoeft u geen
schrik te hebben dat u uw halte voorbij rijdt.

abonnement

vanaf € 0,57
delijn.be/tarieven

Kortrijksepoort

3.

Kunstlaan

De R40 (stadsring of ‘kleine ring’) omsluit de stadskern. Die binnenstad wordt vanaf 3 april
opgedeeld in 6 sectoren, die rond een autovrij gebied liggen. Wilt u met de auto van de ene sector
naar de andere rijden, dan moet u via de stadsring. De reden? Omdat er vandaag te veel automobilisten dwars door de binnenstad rijden, terwijl zij daar eigenlijk niet moeten zijn. Zo komt er
meer ruimte vrij, wat de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad ten goede komt.

4.

Heuvelpoort

5.

Sint-Lievenspoort

6.

Keizerpoort

7.

Kasteellaan

VLOTTER VERKEER OP DE R40
De stadsring is een gewestweg. Dat betekent dat het Agentschap Wegen en Verkeer
van het Vlaams Gewest deze weg beheert. De
Stad Gent kan dus zelf geen maatregelen nemen om de capaciteit van de R40 te vergroten.
In onderling overleg met het Agentschap
Wegen en Verkeer werd er beslist om op sommige plaatsen de signalisatie aan te passen,
de verkeerslichten beter af te stemmen en
beperkte infrastructuurwerken uit te voeren.
In het kaderstuk vindt u een beknopt overzicht
van alle maatregelen die ervoor zorgen dat het
verkeer vlotter kan doorrijden.

8.

Dampoort

9.

Wondelgembrug

WONEN LANGS
DE STADSRING
In de file staan auto’s stil en
moeten ze regelmatig gas
geven en remmen. Ondertussen draaien de motoren door,
waardoor de uitlaatgassen
zich ophopen. De Stad Gent
en het Agentschap Wegen
en Verkeer doen er alles aan
om het verkeer op de stadsring zo vlot mogelijk te laten
verlopen en zoveel mogelijk
mensen te stimuleren om
slim te schakelen. Want hoe
vlotter het verkeer, hoe minder luchtvervuiling. Zo blijft
het aangenaam wonen in de
buurt van de stadsring.
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9
11

11

R40

12
13
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Brugsesteenweg

12. Drongensesteenweg
13. Nieuwewandeling
14. Rozemarijnstraat

Op de R40 moet de doorstroming vlotter, zowel voor
auto’s als voor het openbaar vervoer. Tegelijk moeten
fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken én
moet de leefbaarheid voor de bewoners gegarandeerd blijven.

ENKELE CIJFERS
De R40 rond rijden:
hoe lang duurt dat?
cijfers okt 2016

NACHTNET VAN DE LIJN
Op stap met vrienden? Avondje film, theater of concert? Avondshift
op het werk? Keer veilig terug naar huis met het nachtnet, 7 dagen op 7
tot 1 uur ‘s nachts.
De 8 nachtbussen volgen hetzelfde traject als overdag en hebben hetzelfde nummer maar met
een ‘N’ ervoor. U kunt op- en afstappen waar u wilt in Gent centrum. Op het schema hieronder
ziet u welke P+R's bereikbaar zijn via het nachtnet. Staat u na 23 uur aan een eindhalte en wilt u
de stad in? Dan kunt u met de nachtbus mee naar het centrum, maar de bus stopt onderweg niet
aan de haltes. Wilt u opstappen aan een halte buiten het centrum, dan kan dit enkel als de bus
staduitwaarts rijdt. Alle vervoerbewijzen van De Lijn zijn geldig op het nachtnet.
Gent Flanders Expo – Gent Sint-Pieters - Korenmarkt – Rabot – Wondelgem

				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R The Loop/Expo, P+R Sint-Pietersstation*,
P+R Maaltebruggepark, P+R Wondelgem, P+R Neptunus.

• KRUISPUNT OVERZET - NIEUWEWANDELING
		 Verkeer komende van de Nieuwewandeling dat linksaf slaat richting de R40 kan
vlotter doorrijden omdat er geen autoverkeer meer vanuit de Overzet komt.
• KRUISPUNT HEUVELPOORT
		 Verkeer op de R40 richting de Bijloke kan hier vlotter doorrijden omdat er nu 2
volwaardige rijstroken zijn. Hetzelfde geldt voor het verkeer in de andere richting, dat wordt niet langer gehinderd door verkeer dat wil afslaan richting het
Citadelpark. Ook de regeling van de verkeerslichten werd aangepast.
• KRUISPUNT KUNSTLAAN
		 Aan het kruispunt met de Kunstlaan werd de regeling van de verkeerslichten
aangepast voor fietsers en voetgangers.
• KRUISPUNT PALINGHUIZEN
		 Automobilisten die van de Nieuwevaart (R40) richting de Rooigemlaan (R40)
willen, kunnen vlotter rijden omdat ze over een langere afslagstrook beschikken.
Fietsers kregen hier een veilige oversteekplaats.
• KASTEELLAAN
		 De bus rijdt vlotter op een aparte busbaan tussen de Heernislaan en de Gandastraat. Fietsers beschikken over een eigen fietspad. Wie met de wagen op de
R40 richting station rijdt, kan nu ook linksaf de Kasteellaan in.

Bron: Mobiliteitsbedrijf en Be-Mobile

Gaat het vlotter na de werken
op de Heuvelpoort?
cijfers okt 2016

ochtendspits

Parcours

R40

gemiddelde
snelheid:

voor

15km/u

gemiddelde
snelheid:

ochtendspits
van 8-9u

5

Hoe werd de stadsring aangepast?

avondspits
WERKEN AFGEROND

7

6

10. Palinghuizen
11.

8

14

rond

Vanuit elke rand- en deelgemeente zijn er bus- of tramlijnen naar de stad, maar wie
slim schakelt, combineert soms verschillende vervoermiddelen. Wie in Gent werkt of
wie Gent bezoekt met de wagen en efficiënt van de rand naar het centrum wil reizen,
kiest best voor een park-and-ride. Daar parkeert u uw wagen en stapt u over op een
tram, bus of fiets. Op het plan in het midden van de bijlage van deze krant ziet u per
park-and-ride welke tram- of buslijn naar het centrum van Gent rijdt.

voor

29'
minuten

18km/u

na

29km/u

na

24km/u

avondspits
van 17-18u

32'
minuten
R40 Heuvelpoort

's nachts
van 22-06u

16'

minuten

WERKEN IN UITVOERING (februari-maart 2017)

• N3 Gentbrugge Braemkasteel – Dampoort – Korenmarkt – Brugsepoort – Mariakerke Post

Lijnwinkel, bij de
chauffeur

• KRUISPUNT SINT-LIEVENSPOORT
		 Om de capaciteit aan het drukke knooppunt van de Sint-Lievenspoort te vergroten, worden de rijstroken herverdeeld en wordt een afslagstrook verlengd.
• KRUISPUNT BIJLOKE
		 Het verkeer op de R40 zal minder gehinderd worden door het verkeer dat wil
afslaan richting de Louis Pasteurlaan, want er komt een extra afslagstrook.
• DAMPOORT
		 Aan de Dampoort komen er nieuwe lichten waardoor voetgangers en fietsers
veilig kunnen oversteken en auto's vlotter door kunnen.
• Op andere kruispunten zullen er nog een aantal kleine ingrepen plaatsvinden
met beperkte hinder (= aanpassen verkeerslichtenregeling, herverdelen van
afslag-en opstelstroken).

				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R Mariakerke Post, P+R Bourgoyen

Lijnwinkel, dienst
abonnementen, online

				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R Sint-Pietersstation*, P+R Moscou
• N5 Gent Zuid – Gent UZ
• N17 Drongen Dorp – Brugsepoort – Korenmarkt – Dampoort – Sint-Amandsberg
				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R Oostakker
• N21 Gent Zuid - Melle Leeuw
				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R Gentbrugge, P+R Gentbrugge Arsenaal
• N21 Gent Sint-Pietersstation - Zwijnaarde Bibliotheek
P+R's bereikbaar via deze lijn: P+R Hekers
• N70 Gent Sint-Pietersstation – Zuid – Oostakker Dorp
• N76 Gent Dampoort – Zuid – Gent Sint-Pietersstation – Sint-Denijs-Westrem Dorp
				 P+R’s bereikbaar via deze lijn: P+R Sint-Pietersstation* P+R Maaltebruggepark,

UITTIP!

Voorstelling bij NTGent? Concert in de Handelsbeurs?
Op vertoon van uw toegangsticket reist u gratis heen en terug met De Lijn.
Download de nachtnetfolder op www.delijn.be/nachtnet.
Mobiliteit in Gent

* = betalend

P+R The Loop/Expo

© De Lijn
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2.

STIPPEL UW ROUTE UIT
Bekijk vooraf de kaart van het Circulatieplan
om te zien in welke sector u of uw bezoekers
moet(en) zijn. De belangrijkste invalswegen
geven aan hoe u vlot naar uw bestemming rijdt.

• N4 Gent Sint-Pietersstation – Rabot – Korenmarkt – Zuid – Gentbrugge Moscou
dagelijks

Bijloke

R4 ALS ALTERNATIEF
De stadsring is niet voor alle trajecten de beste
oplossing. Verkeer dat om Gent heen moet
rijden, maakt beter gebruik van de R4 of de
Gentse buitenring.

PARKEER UW PARKEERZORGEN

• N1

1.

NOG WERKEN AAN DE GANG?
Er wordt niet enkel op de stadsring gewerkt. Ter voorbereiding van een vlotte
invoering van het Circulatieplan vinden er ook werken plaats aan de Coupure
Links, het Griendeplein, de Begijnhoflaan en het kruispunt van de Noordstraat en
Contributiestraat. Op het kruispunt van de Nieuwewandeling en de Coupure Links
komen er fietslichten, zo wordt het straks nog veiliger.

TIJD IS EVEN
LANG IN BEIDE
RICHTINGEN

R40 Sint-Lievenslaan

Gent schakelt slim
De Stad roept alle bewoners en bezoekers op om ‘slim te schakelen’ of na te
denken over de manier waarop ze zich
verplaatsen.
Het is een oproep om andere vervoermiddelen of combinaties uit te proberen.

Mobiliteit in Gent

Hoe meer mensen kiezen voor het
openbaar vervoer of de fiets, hoe
minder autoverkeer er op de stadsring
en door de binnenstad zal rijden. Zo
krijgen voetgangers, fietsers, bussen
en trams meer ruimte en kunnen automobilisten die écht in de stad moeten
zijn, vlotter hun bestemming bereiken.
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Mobiliteit in Gent
Wat verandert er op 3 april 2017?

INSPRAAK

MOBIEL PARKEREN
Met het nieuwe Parkeerplan, dat vorig jaar werd ingevoerd, verschenen in het straatbeeld van Gent
ook nieuwe digitale parkeerautomaten. Daarbij volstaat het uw nummerplaat in te geven, de pakeertijd te kiezen en te betalen. Dat kan overal met de kaart, cash betalen kan bij sommige automaten.
Een parkeerticketje in de wagen leggen, hoeft niet meer. De Stad Gent gaat nu nog een stap verder
met ‘mobiel parkeren’. Binnenkort kunt u uw nummerplaat en het nummer van de parkeerautomaat
intoetsen op uw gsm om te betalen. Hiermee verliest u geen tijd meer aan de parkeerautomaat en
betaalt u bovendien geen cent te veel. Alleen de tijd die u er effectief parkeert, wordt aangerekend.
In Gent bieden verschillende providers het mobiele parkeren aan. Bij sommige aanbieders kan het
intikken van de nummerplaat per sms, bij andere maakt u gebruik van een applicatie op uw mobiele
telefoon. Slim én handig!

AGENDA
BEZOEK DE REIZENDE INFOSTAND OP DE WIJKBEURS
25/03/17 DE WELZIJNSKNOOP
Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg
22/04/17 CAMPUS LOOFBLOMME VAN SINT-PAULUS
Loofblommestraat 2, Sint-Denijs-Westrem
29/04/17 BUURTCENTRUM HET LOUSBERGS
Tarbotstraat 61A, Macharius-Heirnis
6/5/2017 KU LEUVEN FACULTEIT ARCHITECTUUR,
Campus Sint-Lucas Hoogstraat 51, Gent
(Elisabethbegijnhof/Prinsenhof/

Op maat betalen kon eerder ook al met de persoonlijke elektronische parkeermeter - kortweg PEP.
Maar met de komst van het 'mobiele parkeren' wordt dat apparaatje overbodig. Daarom is het vanaf
1 januari 2018 geen officieel betaalmiddel meer.

Papegaai/St-Michiels)
Surf naar www.stad.gent/wijkbeurs voor alle data

Meer info op www.stad.gent/mobielparkeren

Beter voor handelaars, shoppers én inwoners

150 GENTENAARS
ZEGGEN HUN
GEDACHT
“Dat Circulatieplan, wat denkt
gij daarvan?” Met die oproep ging
het stadsbestuur op zoek naar
kandidaten voor het Burgerkabinet. Op 22 maart 2017 vindt de
plechtige installatievergadering
plaats, dan kennen we de namen
van de Gentenaars die de komende twee jaar de evoluties - na de
invoering van het Circulatieplanmee zullen opvolgen.

MINDER GOED TE BEEN

Dat circulatieplan,
WAT DENKT GIJ DAARVAN?

MAAK KENNIS MET DE
SCHAKELSTEWARDS

Vanaf 3 april wordt het autovrij gebied in Gent groter. Bent u minder goed te been?
De Stad Gent voorziet verschillende maatregelen om uw comfort te vergroten:
1. Maak gebruik van de Wandelbus
Met de Wandelbus kunt u zich gratis verplaatsen in het autovrij gebied. Vanaf deze zomer
rijden deze elektrische busjes volgens een vaste route door de binnenstad.

Schakelstewards zijn vrijwilligers in opdracht
van de Stad Gent die u op weg helpen. U
herkent ze aan de blauwe schakeljasjes. Vlak
voor de invoering van het Circulatieplan (van
27 maart tot en met 1 april) nemen ze tijdens
de ochtend- en avondspits plaats op enkele
traditionele invalsroutes. Passeert u langs
een van die plaatsen, dan krijgt u van hen een
handige kaart van het Circulatieplan.

2. U kunt bovengronds gratis parkeren
		 Bent u minder mobiel en beschikt u over een parkeerkaart voor personen met een
beperking, dan kunt u bovengronds gratis parkeren. Er gelden slechts 3 uitzonderingen:
			 • U kunt niet parkeren op parkeerplaatsen die aangeduid zijn met het onderbord
'bewoners' en 'autodelen'.
			 • U kunt parkeren op parkeerplaatsen waar ultrakortparkeren van kracht is (maximum
15 of 30 minuten), maar dan moet u wel uw nummerplaat ingeven in de automaat.
Er is namelijk geen andere controle mogelijk op de tijdslimiet.
			 • U kunt niet bovengronds parkeren in het autovrij gebied.
		 In de ondergrondse parkings zijn er speciale, extra brede plaatsen gereserveerd voor
		 mensen met een beperking, maar die zijn wel betalend.
3. Zet uw wagen op een voorbehouden plaats aan de rand van het autovrij gebied
		 Er komen extra parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de rand van het
autovrij gebied. De Wandelbus zal langs een aantal van deze locaties (Koophandelsplein,
Poel, Kammerstraat, Belfortstraat) passeren.

5. Rust tijdig even uit
		 Het aantal zitbankjes in het autovrij gebied wordt op termijn aanzienlijk uitgebreid, zodat
u genoeg rustpauzes kunt inlassen wanneer u in het autovrij gebied wandelt.
6. Als inwoner van het autovrij gebied kunt u uw bezoekers toegang geven
		 Bent u een inwoner van het autovrij gebied en (tijdelijk) minder mobiel? Dan kunt u
elke dag 4 wagens van bezoekers toegang geven tot dit gebied. Die wagens kunnen tot
aan uw woning rijden. Parkeren in het autovrij gebied kan enkel indien u een garage of
standplaats hebt. Hebben uw hulpverleners het statuut van zorgverstrekker, dan kunnen
ze een vergunning krijgen voor het autovrij gebied en mogen ze ook door verschillende
knippen rijden.
7. Als bezoeker van het autovrij gebied kunt u een dagvergunning krijgen
		 Moet u in het autovrij gebied zijn, dan kunt u voor een wagen een vergunning aanvragen.
Let wel: bovengronds parkeren in het autovrij gebied is niet mogelijk.

8

Mobiliteit in Gent

V.u.: Paul Teerlinck, stadssecretaris – Botermarkt 1, 9000 Gent – 2016

Het Burgerkabinet zal bestaan uit een zeer
gemengde groep van 150 mensen uit de hele stad.
Alle Gentenaars boven de 16 jaar konden zich
tussen 13 januari en 15 februari 2017 kandidaat
stellen. Momenteel is de selectieprocedure nog
aan de gang. Daarbij wordt rekening gehouden
met een goede verdeling qua leeftijd, geslacht,
verplaatsingsgedrag en spreiding over de verschillende deelgemeenten van Gent.
KNELPUNTEN SIGNALEREN
Om de paar maanden (juni 2017 – september 2017
– januari 2018 en april 2018) zullen de leden van
het Burgerkabinet samenkomen om de concrete
uitvoering van het Circulatieplan te evalueren.
Hun oordeel en advies wordt gebruikt om het
Circulatieplan te verbeteren: de leden van het
Burgerkabinet kunnen adviezen formuleren aan
het college van burgemeester en schepenen, op
basis van specifieke problemen of knelpunten.
Dat kan gaan van de toegankelijkheid van het
autovrij gebied, over de bereikbaarheid van de
binnenstad, tot het comfort en de veiligheid van
de fietser, de doorstroming van het openbaar
vervoer en nog veel meer.
PLECHTIGE START
De plechtige installatievergadering van het
Burgerkabinet vindt plaats op 22 maart. De 150
Gentenaars zullen dan voorgesteld worden aan
het grote publiek. Ook de voorzitter van het
Burgerkabinet zal dan bekend zijn.

4. Maak gebruik van een taxi
		 Taxi’s kunnen door alle autovrije gebieden en knippen rijden. Gentenaars met een beperkt
inkomen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen bij de Stad Gent taxicheques
aankopen tegen een verlaagd tarief. Deze cheques worden aangeboden voor 0,75 euro
en hebben een waarde van 2,50 euro. Surf naar www.stad.gent/mobiliteitsplan/taxi voor
meer info.

Op 29 maart volgt er een eerste infosessie. Op
dat moment krijgen de leden een toelichting over
de werking en de principes van het Circulatieplan.

HEBT U NOG VRAGEN?

www.stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitslijn 09 210 10 30
mobiliteit@stad.gent
Nieuwsbrief via stad.gent/mobiliteitsplan
Mobiliteitsbedrijf, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent
* Meer info voor handelaars en bedrijven vindt u op www.stad.gent/mobiliteitsplan/bedrijven
en op www.stad.gent/mobiliteitsplan/handelaars. U vindt er ook de contactgegevens van de
mobiliteitscoach Economie.
* Meer info voor welzijnsorganisaties of voor de zorgsector vindt u op www.stad.gent/
mobiliteitsplan/welzijn. U vindt er ook de contactgegevens van de mobiliteitscoach Welzijn.

De Stad wil met dit project de belevering van goederen
van en naar de stad op innovatieve wijze verbeteren. Goed
voor handelaars, vervoerders, shoppers en bewoners.
Michel Moermans van de Dienst Economie legt uit hoe
dat in zijn werk moet gaan. “Er zijn vier basisprincipes
vastgelegd om de verbetering waar te maken:

• De distributie moet gebeuren met milieuvriendelijke
vervoermiddelen. Cargofietsen, elektrische voertuigen.
Zowat alles kan, als ze maar geen lawaai maken en niet
vervuilen.

Stel u kandidaat via
stad.gent/burgerkabinet
of bel de Mobiliteitslijn 09 210 10 30

De eerste dagen dat het Circulatieplan van
kracht is, staan ze opnieuw paraat, maar dan
op de plaatsen waar er effectief iets verandert
(Ottogracht, Bargiebrug,...). Wilt u langs een
knip rijden, dan zullen de stewards u adviseren
hoe u uw route het best aanpast. Hetzelfde
geldt wanneer u zonder vergunning het autovrij
gebied wilt inrijden. Wellicht zal er te weinig tijd
zijn voor een gedetailleerde wegbeschrijving,
maar met een kaart en eenvoudig advies zullen
ze u wel op de goede weg zetten. Ook tijdens de
eerste week na de paasvakantie (van 18 tot en
met 22 april) komen de schakelstewards een
handje helpen.

Voor elke doos of pallet een bestelwagen of vrachtwagen het centrum in sturen, dat is niet goed. Dat beseft
iedereen. Hoe kan dat anders? Daar wil het toekomstige Stadsdistributieplatform een antwoord op bieden.

• In het depot aan de rand worden de goederen dan
gebundeld vóór ze verder te verdelen. Zo moeten er
bij wijze van spreken geen 10 bestelwagens met elk
1 pakket de stad in, maar volstaat 1 bestelwagen met
10 pakketjes.

Geef gewicht aan uw gedacht in het Burgerkabinet.

Het Circulatieplan is er bijna. Dat
zal even wennen zijn: misschien
verandert uw dagelijkse route of
of fietst u langs een andere route
voorbij een voetgangersstraat. Om
u te wijzen op de veranderingen
staan er vanaf 27 maart ‘schakelstewards’ op straat.

Slimme en efficiënte
stadsbelevering

• Zoveel mogelijk goederen worden verzameld aan
de rand van de stad. Vrachtwagens rijden tot aan
een distributiecentrum en hoeven niet elk apart de
binnenstad in.

ZET ONDERSTAANDE DATA ALVAST IN UW AGENDA
22/03/17 PLECHTIGE START BURGERKABINET
03/04/17 INVOERING CIRCULATIEPLAN
17/09/17 AUTOVRIJE DAG IN GENT
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ECONOMIE

PERMANENTE INSPRAAK
Met het Burgerkabinet is het Circulatieplan
niet aan zijn proefstuk toe. Het afgelopen jaar
praatte het Gentse stadsbestuur met bewoners,
specifieke beroepsgroepen en organisaties. Die
‘oplossingsgerichte dialoog’ maakt deel uit van
het participatietraject dat de Stad Gent
organiseert om aan vragen van burgers,
handelaars en organisaties tegemoet te komen. De
gesprekken hebben geleid tot een verfijning van
het Circulatieplan. Nu neemt het Burgerkabinet
de fakkel over om de vinger aan de pols te
houden. "Het plan staat niet in steen gebeiteld",
zegt burgemeester Termont. "Verfijningen en
aanpassingen zijn steeds mogelijk.”

• Er moeten ook extra diensten ontwikkeld worden, zowel
voor de handelaars als voor de klanten. Niet alleen
een pakje van A naar B brengen, maar bijvoorbeeld
ook verpakkingsmateriaal weer meenemen naar het
distributiecentrum.”

MICHEL MOERMANS, DIENST ECONOMIE STAD GENT

"Stadsdistributie zal zorgen voor een
efficiënte belevering in de binnenstad. Een
goede zaak voor handelaars en consumenten."

HANDENVRIJ
SHOPPEN BLIJFT
GRATIS

Christophe Peeters, schepen van Middenstand

GEKNIPT VOOR DE JOB
Een belangrijke troef is dat partners van het
Stadsdistributieplatform de klok rond in het
autovrij gebied én door een aantal knippen mogen
rijden. Dat gaat dus sneller en efficiënter zowel
voor de leverancier als voor de handelaars.

SAMEN MET PARTNERS
De Stad heeft 2 partners geselecteerd
die meebouwen aan dit verhaal. Yan
Ketelers van Bubble Post: “Onze werking
sluit perfect aan bij de principes van het
Stadsdistributieplatform. Wij hebben een
magazijn aan de rand van de stad en van
daar verdelen wij zowel droge als gekoelde
goederen naar horeca, handelaars en
particulieren. Dat kan met een cargofiets of
een bestelwagen (elektrisch of op aardgas),
maar in ieder geval altijd milieuvriendelijk.”

BUBBLE POST

KLAAR VOOR DE START
Vanaf april 2017 wordt het platform echt gelanceerd.
Het krijgt dan een eigen naam, een logo en website.
Het project start met een beperkt aantal partners
met veel ervaring en enkele pilootprojecten. Maar
het wil op termijn verder groeien met bijkomende
partners en nieuwe projecten.

Een gelijkaardig verhaal bij Marc Schepers
van City Depot. “Wij willen meedenken
met de stad over de ontwikkeling van een
partnership. We hebben een magazijn van
1.600 m2 aan de rand van Gent. Van daar
leveren wij aan de handelaars.” Ook hier
zijn ‘efficiënt’ en ‘groen’ de codewoorden.
“Geen enkele rit is nutteloos. Deze efficiënte
leveringswijze komt zowel handelaars,
transporteurs als bewoners van de stad
ten goede. Minder vrachtwagens, minder
geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot!”

Kooplustigen kunnen nog tot eind september 2017 elke dag gratis handenvrij winkelen
in Gent. Uit de klantenbevraging blijkt dat
de meeste gebruikers tevreden zijn over de
dienstverlening. Daarom breidt de Stad de
service uit.
Sinds september 2016 kunnen shoppers in Gent
handenvrij winkelen. Klanten laten hun winkeltas achter bij een van de 130 deelnemende handelaars. Een koerier brengt de aankopen naar
een afhaalpunt naar keuze, zodat de shoppers
ten volle van Gent kunnen genieten.
NOG GRATIS TOT EIND SEPTEMBER
De Stad Gent besliste om de gratis proefperiode
te verlengen tot eind september 2017.
UITBREIDING DIENSTVERLENING
Ondertussen zoekt de Stad Gent naar extra afhaalpunten: op korte termijn zal het mogelijk
zijn om pakjes te laten leveren op park-andrides en aan Gent-Sint-Pieters. Sinds februari
2017 kunnen ook fietsers gebruik maken van de
service: de koeriers zetten de pakjes nu ook af
in de fietsparking onder de Sint-Michielshelling.
Daarnaast wordt ook onderzocht of thuislevering via SHOP & HOP mogelijk is.

CITY DEPOT
Meer info op www.shopenhop.gent

Ontdek uw voordelen en mogelijkheden op

Bus of tram
voor uw
werknemers?

delijn.be/woonwerk

Of contacteer uw klantenbeheerder via
frederik.vanlangenhove@delijn.be
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DE STRESS VAN DE OCHTENDSPITS

hand en fietst ze nadien verder de stad in richting campus. "Eigenlijk valt onze ochtendrush
goed mee. Toen de kinderen kleiner waren,
moest ik naar de crèche, de kleuter- én basisschool. Dat was pas hectisch. Van zodra Janou
en Oscar naar de humaniora gaan, moeten ze
dit op eigen houtje kunnen. We willen dat ze snel
zelfstandig zijn, ook in het verkeer."
Met het nieuwe Circulatieplan gaat Machteld
grotendeels akkoord. "Ik sta achter de principes,
maar ik pleit wel voor meer flankerende maatregelen. Ik hoop op nog meer afgescheiden fietspaden en fietsparkings nabij de winkels. Ook een
hogere frequentie van het openbaar vervoer
zou welkom zijn."

Bij de zoektocht naar een huis was woon-werkverkeer een doorslaggevende factor voor
Korneel en Machteld. "Gentbrugge is een perfecte uitvalsbasis. We wonen niet in het groen,
maar wel vlakbij het station en een tramhalte.
Wij kiezen dus bewust voor duurzame mobiliteit.
Dat we de nadelen ondervinden van de vele pendelaars die misschien wel in het groen wonen en
hier dan massaal de viaduct van de E17 verlaten,
wringt soms een beetje. Het zou goed zijn mochten meer mensen zich duurzamer verplaatsen als
ze de mogelijkheid hebben", pleit Machteld nog.
Tamara De Vliegher uit Waarschoot dokterde
alvast uit of zij voortaan anders kan pendelen. De
alleenstaande mama werkt in het Administratief

Centrum Zuid. Ook haar zoontje Oskar loopt
school in Gent, in een ander stadsdeel. "De
wagen is en blijft momenteel het meest
geschikte vervoermiddel. Er is maar 1 mogelijke busverbinding, maar dan moet ik vroeger stoppen met werken, en dat kan niet.
Bovendien moet ik 's avonds ook nog langs
Drongen, waar mijn ouders na school op Oskar
passen. Zowel met de bus als met de trein is
er nog geen verbinding tussen Drongen en
Waarschoot. Ik maak dan ook nog vaak een
tussenstop bij een biowinkel in Gent, die er in
Waarschoot niet is, en moet meerdere keren
per week naar de kinesist. Ik leef met één oog
op mijn horloge dus," lacht Tamara.
Ondanks de dagelijkse race tegen de klok,
houden Tamara en Oskar het hoofd koel.
"Elke ochtend als ik mijn zoon op school afzet,
geven we elkaar een high five. Stress proberen we te vermijden.
Ik denk dat alle weggebruikers gewoon wat
milder moeten zijn voor elkaar. We mogen
elkaar niet stigmatiseren: noch de Gentenaar
die met de bakfiets rijdt, noch de automobilist die elke dag een eind op en af moet.
Autobestuurders willen niemand pesten met
fijn stof. Zolang Oskar klein is, er geen betere
treinverbinding is en ik met medische problemen kamp, is de auto een verantwoorde
keuze."

MACHTELD WEYTS

"Ik mag vaak thuis werken. Dat scheelt ook een pak mobiliteitsstress."

Rustig opstaan is wellicht een uitzondering voor wie jonge kinderen
heeft. Iedereen tijdig in de kleren én
aan de ontbijttafel krijgen, is vaak
een hele uitdaging. Maar ook op tijd
op school of op het werk geraken,
zorgt voor de nodige stress. Wat als
straks het Circulatieplan wordt ingevoerd? We vroegen het aan 2 jonge
drukbezette mama's.

Machteld Weyts uit Gentbrugge heeft met haar
drie kinderen en een voltijdse job als docent aan
de Gentse Arteveldehogeschool de handen vol.
Mijn man en ik verdelen de taken van het huishouden, maar de kinderen naar school brengen
doe ik meestal. De 2 kleinsten breng ik te voet
naar school. Juul, onze oudste zoon, gaat naar
de IVG-school, in hartje Gent. 's Winters gaat hij
met de tram, vanaf de lente springt hij op de
fiets", somt Machteld op.
Als Machteld niet thuis werkt, brengt ze de kinderen naar school met haar tweewieler aan de

TOEKOMST

1 APP VOOR AL UW
VERPLAATSINGEN
Op 6 maart 2017 ging het
proefproject ‘Mobility as a Service
(MaaS)’ van start. Dit project
van Touring, in samenwerking
met de Stad Gent en een aantal
mobiliteitspartners, laat 100
mensen 1 app uittesten waarmee
ze al hun verplaatsingen kunnen
boeken: van bus tot deelwagen, van
taxi tot treinrit. Handig toch?
Het MaaS-project wil uw dagelijkse mobiliteit beter organiseren door het makkelijker te
maken om slimmer én goedkoper van A naar
B te rijden. Hoe dat werkt? Via een handige
applicatie op uw smartphone, die verbonden
is met een platform dat de verschillende aanbieders (De Lijn, Enterprise, V-Tax, MaxMobiel,
Bolides, Car Amigo, Cambio, Interparking) bundelt. Met de app beheert u ook uw eigen mobiliteitsbudget. Zo kunt u in 1 oogopslag zien
welke vervoermiddelen er allemaal beschikbaar zijn, én hoeveel tijd en geld dat kost.

ELEKTRISCH BUSJE
HEEFT EEN NAAM:
WANDELBUS
Wandelbus, zo heet het elektrisch
busje dat door het autovrij gebied
van de Gentse binnenstad zal rijden.
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ACHTER DE SCHERMEN

Anders gezegd: in plaats van een volledig traject af
te leggen met uw eigen wagen, kan het efficiënter
zijn om slechts een deel met de eigen wagen af te
leggen, en de laatste kilometers met het openbaar
vervoer of een deelfiets.
Gebruik maken van het openbaar vervoer, fietsverhuur, taxidiensten, auto(deel)diensten en
zoveel meer, de 100 proefpersonen kunnen het
vandaag allemaal via één druk op de knop.
Met het proefproject testen Touring en de Stad
Gent het samenwerkingsmodel tussen de verschillende aanbieders. Maar het brengt ook het
gewijzigd verplaatsingsgedrag van de proefpersonen in kaart. Als deze test een succes blijkt,
dan zal MaaS ook beschikbaar worden voor het
grote publiek. Wordt vervolgd!

SCHAKEL SLIM MET
DE NIEUWE APP VAN TOURING

Mensen die minder goed te been zijn, kunnen zich
met dit busje gratis en makkelijker in het autovrij
gebied verplaatsen. De busjes volgen een vaste
route. Ze houden halt op 8 vaste stopplaatsen,
maar reizigers die willen meerijden, kunnen
overal langs het traject op- en afstappen.
Meer info op www.stad.gent/mobiliteitsplan/
wandelbus.
NIEUWE NAAM
Uit meer dan 170 inzendingen werd de naam
Wandelbus gekozen. Twee Gentenaars, Rika

Tamara zal straks ook moeten omrijden langs
de stadsring. Ze dringt alvast aan op een
vlotte doorstroming daar. Toch begrijpt ze
dat de Stad de verkeerscirculatie bijstuurt en
duurzame mobiliteit stimuleert. "Onze zoon
gaat naar een Steinerschool, waar duurzaam
omgaan met mensen centraal staat. De weg
die Gent inslaat op vlak van mobiliteit zet ik
dus graag in een ruimere context", besluit
Tamara.

TAMARA DE VLIEGHER

"We mogen elkaar niet stigmatiseren: noch de Gentenaar die met
de bakfiets rijdt, noch de automobilist die elke dag een eind op
en af moet."

GENT KRIJGT
100 DEELFIETSEN
Vanaf de zomervakantie van
2017 krijgt Gent een eigen
deelfietssysteem. Honderd fietsen
zullen aan de park-and-rides staan
om automobilisten de kans te
geven slim te schakelen: van de
wagen naar de fiets.

SLIM VAN A NAAR B
Dankzij de deelfiets zal er minder autoverkeer
tot in de binnenstad rijden. Gebruikers die af en
toe in de binnenstad moeten zijn, kunnen hun
wagen achterlaten op een park-and-ride en met
een deelfiets verder rijden. Ook de andere deelfietssystemen zoals de Blue-bike van de NMBS of
de huurfietsen van Max Mobiel blijven bestaan.

Van Doorselaer en Kristine Vanhoucke, hebben
beiden de winnende naam ingezonden.
BEDENKER KRIJGT BELONING
Rika Van Doorselaer en Kristine Vanhoucke zijn
alvast tevreden. Dankzij hun inzending mogen ze
tijdens de officiële inhuldiging van de Wandelbus
plaats nemen aan de zijde van van burgemeester
Daniël Termont en schepen Filip Watteeuw voor
een ereronde.

• U registreert zich vooraf online,
of op het moment zelf via een
smartphone.
• Er bestaan verschillende tariefformules, afhankelijk van de duur
van de rit en de frequentie van
het gebruik.
• U maakt het slot van de fiets
open met behulp van een speciale
badge of app op uw smartphone.

Vanaf 1 juli 2017 kunnen de eerste Gentse deelfietsen op de park-and-rides ontleend worden.
Tijdens de opstartfase komen er deelfietsen
op P+R Gentbrugge, P+R The Loop/Expo, P+R
Watersportbaan, P+R Bourgoyen, P+R Hekers,
P+R Galveston en P+R Muide. Later kan zowel
het aantal fietsen als het aantal locaties uitgebreid worden.
TERUG NAAR START
Een belangrijke voorwaarde is dat de gebruiker z’n deelfiets altijd naar het startpunt moet
terugbrengen. “Dit is een bewuste keuze van
de Stad Gent”, zegt schepen van Mobiliteit Filip
Watteeuw. “Omwille van budgettaire en ecologische redenen wil de Stad geen systeem waarbij
een bestelwagen dagelijks rondrijdt om fietsen
op te halen en terug te brengen.”

HOE WERKT HET?

• De deelfiets weegt amper meer
dan een gewone stadsfiets, telt 7
versnellingen, heeft een modern
design en is makkelijk aan te passen aan uw lengte.
• Momenteel kunt u zich nog niet
registreren. Zodra er meer info
beschikbaar is, kunt u die vinden
via
www.stad.gent/mobiliteitsplan.

DEELFIETSEN
OP DE P+R'S

>

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN
HET CIRCULATIEPLAN
Wie aan het Circulatieplan denkt, ziet misschien enkel een mobiliteitsexpert voor zich, gebogen over een grote kaart. Maar er hoort veel meer
bij dan dat: de politie die ervoor zorgt dat de overgang op 3 april vlot
verloopt, de medewerker van de Mobiliteitslijn die uw vragen beantwoordt, het bestuur van Ivago dat zich buigt over nieuwe routes of een
mobiliteitscoach die een gesprek aangaat met handelaars of senioren.

IVAN VAN HOECKE
Politiezone Gent,
Verkeersdienst

“We doen er alles aan
om de invoering van het
Circulatieplan zo vlot mogelijk
te laten verlopen. Op 3 april
zullen we massaal aanwezig
zijn.”

Rika Van Doorselaer en Kristine Vanhoucke

RIKA VAN DOORSELAER EN
KRISTINE VANHOUCKE

>

BART DE MEY
Deskundige
doorstroming De Lijn

“We gaven route- en doorstromingsadvies in aanloop van
het Circulatieplan. Bussen en
trams krijgen in de binnenstad
meer ruimte, waardoor die
vlotter kunnen rijden. En daar
vaart de reiziger wel bij!”

LENORE DE BRUYNE
Mobiliteitsbedrijf
Cel Autovrij Gebied

“De afgelopen maanden
hebben we er alles aan gedaan
om het nieuwe vergunningenbeleid voor het autovrij gebied
op een werkbare en duidelijke
manier uit te tekenen.”

JONATHAN DELBEKE
Medewerker Dienst Onthaal
Gentinfo

“We proberen iedereen die
belt naar de Mobiliteitslijn,
met een specifieke vraag over
het Circulatie- of Parkeerplan,
zo goed mogelijk te helpen.”

ELKE BAETENS &
ELISABETH LEUE
Mobiliteitsbedrijf
Landschapsarchitecten

“Door kaarten en plannen
uit te tekenen, vertalen we de
ideeën van het Circulatieplan
naar de burger. Zo is het
Circulatieplan ‘leesbaar’ voor
iedereen.”

LOUIS DE GEEST
Mobiliteitscoach Welzijn Gent

“Ik ondersteun verschillende organisaties die met
vragen zitten over het
Circulatieplan: van Centra
voor Volwassenenonderwijs en
hogescholen tot dienstencentra en ziekenhuizen.”
MARLEEN BRISARD
Assistent routebeheer, IVAGO

“De komst van het
Circulatieplan was de gelegenheid om onze ophaalroutes na
20 jaar onder de loep te nemen
en te herschikken. Zo kunnen
we – ook na 3 april – vlot en
efficiënt alle huisvuil ophalen.”

BEGGA VAN
CAUWENBERGE
Mobiliteitsbedrijf
Monitoring en evaluatie

“Door het Circulatieplan zullen
velen zich anders gaan verplaatsen. Wij meten de impact van die
verandering op de verkeersdoorstroming, of op de luchtkwaliteit.
Meten is weten."

TONY MARTENS

ELLEN PIESSENS

Mobiliteitsbedrijf
Evenementencoördinator

Mobiliteitsambtenaar
Brandweerzone Gent

“We bekijken of alle grote
evenementen (Gentse Feesten,
Lichtfestival...) vlot bereikbaar
zijn, ook na de invoering van
het Circulatieplan. Zo staan alle
neuzen in de juiste richting!

DIENST WEGEN,
BRUGGEN EN
WATERLOPEN
Stad Gent

“Voor het Circulatieplan start
plaatsen we meer dan 1000
nieuwe signalisatieborden in de
stad. Die dekken we voorlopig af.
Vanaf 1 april zullen we 's nachts
de afdekplaten wegnemen.”

“Vooraf hebben we
routeadvies gegeven.
Zo zijn we er zeker van dat
elke brandweerwagen vlot
en veilig z’n bestemming zal
bereiken. Ook als de nood
het hoogst is!”
TOM DE ROOS
Mobiliteitsbedrijf – P+R’s

“Samen met collega’s zorgde
ik voor bijkomende P+Rparkeerplaatsen op verschillende locaties: op of langs de
openbare weg, op parkings
naast een sportcomplex of op
parkings in privaat eigendom.”

PATTY DELANGHE

ANN VIAENE

Dienst Communicatie
Stad Gent

Mobiliteitsbedrijf
Onthaal balie

“We zetten alle middelen in om
iedereen zo goed mogelijk te
informeren en voor te bereiden
op 3 april: van de Wijze Gazet,
een infostand en nieuwe stadsplannen tot radiospots, filmpjes
op AVS en Twitter.”

"Het is een eenvoudige
en Vlaamse naam die
voor zich spreekt."

In dit artikel krijgt u een blik achter de schermen van het Mobiliteitsen Circulatieplan. Verschillende werknemers vertellen hoe hun organisatie of dienst heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan,
dat ervoor zorgt dat Gent leefbaar en bereikbaar blijft.

“Met de uitrol van het nieuwe
Parkeerplan was het extra
druk aan de balie van het
Mobiliteitsbedrijf. Hebben
mensen vragen over hun parkeervergunning, dan helpen
we hen verder.”

GRATIS

ALLE FIETSROUTES OP
1 KAART
Verkiest u de fiets om naar school of
naar het werk te rijden? Haal dan de
gratis fietskaart van de Stad Gent
in huis. Daarop ziet u alle veilige
fietsroutes in een oogopslag. Vanaf
3 april 2017 kunt u de nieuwe fietskaart afhalen in de Stadswinkel of
aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf. U kunt ook digitaal een route uitstippelen via www.fietsrouteplanner.gentfietst.be Handig!
Stadswinkel
Botermarkt 17A, Gent
OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag: van 9 tot 17 uur
Zaterdag: van 9 tot 12 uur
Balie Mobiliteitsbedrijf
Sint-Michielsplein 9, Gent
OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag: van 9 tot 12u30
Woensdag: van 14 tot 16 uur
Donderdag: gesloten

ECO

AUTODELEN:
KIEZEN ÉN DELEN
U stond er misschien nog niet bij stil, maar de kans bestaat dat uw buurman zijn wagen deelt met anderen.
Gent telt intussen meer dan 6.000 gezinnen die op de
een of andere manier aan autodelen doen. Er bestaan
verschillende vormen, maar bij elk systeem kan de gebruiker heel wat geld en parkeerstress uitsparen.
Autodelen bestaat al lang. Zwitserland was één
van de pioniers in de jaren 70 en heeft intussen
naar verhouding de meeste deelauto’s en deelnemers. Maar ook bij ons raakt autodelen steeds
meer ingeburgerd. Het gaat om particulieren die
hun wagen delen, maar ook om bedrijven die een
vloot wagens, al dan niet elektrisch, ter beschikking stellen van al wie hier graag gebruik van
maakt. Keuze genoeg. Jeffrey Matthijs van Autodelen.net, een organisatie die autodelen promoot
en ondersteunt, ziet een gunstige evolutie. "De

auto wordt steeds minder een statussymbool. De
volgende generatie wil vooral een auto kunnen gebruiken zonder kopzorgen, achter het stuur zitten
van een eigen wagen wordt minder belangrijk."
SLIMME MOBILITEIT
Toch is autodelen geen anti-wagen maatregel.
"Het gevolg van autodelen is dat men rationeler omspringt met de wagen. Wie aan autodelen
doet, kan 'automobiel' blijven zonder zelf een
voertuig te bezitten. Het past bovendien ook bij

ten
Karel Loo

s

de ontwikkeling van 'smart cities', steden die voluit gaan voor innovatie en technologie. Met een
applicatie op de smartphone kunnen we nu al een
auto reserveren, waar en wanneer we maar willen. Autodelen staat dus voor slimme mobiliteit."
Toch spelen ook andere vervoermiddelen een belangrijke rol om autodelen te ondersteunen. "Het
openbaar vervoer is een belangrijke speler. Autodelers gebruiken zo'n auto vaak voor de eerste en
laatste kilometers en springen tussendoor op de
trein. We mogen ons dus niet op 1 vervoermiddel
fixeren. Ook deelfietsen horen thuis in dit verhaal."
EXTRA CENT VERDIENEN
Autodelen heeft veel voordelen. Het is milieuvriendelijk, financieel interessant, een remedie
tegen files en het maakt ruimte vrij in de steden.
"Bij sommige systemen kan de eigenaar van de
wagen er ook nog een cent mee verdienen. Hij
krijgt bepaalde vaste kosten terugbetaald en bij
een rechtstreeks systeem waar vraag en aanbod
speelt, kan men zelfs winst maken."

KIDSCORNER

KLEUR JE MEE?
Tas vaart door Gent in een boot.
Ze voer ooit eens te snel en
belandde zo in de goot. Maar dat
zal nu niet meer gebeuren, want jij
kan haar nog net op tijd inkleuren!
Je kan de kleurplaat ook
downloaden www.stad.gent/
mobiliteitsplan/kleurplaat.

Gentenaar Karel Lootens kiest er met zijn 4
kinderen bewust voor om geen eigen wagen
meer aan te schaffen. Hij verkiest de fiets, het
openbaar vervoer en diverse vormen van autodelen. "We wonen en werken in de binnenstad. En ook voor de hobby's van de kinderen
spelen mama en papa niet voor taxichauffeur.
Onze kinderen fietsen al van jongs af aan.
Zonder eigen auto besparen we veel geld én
hebben we geen parkeer- en onderhoudszorgen. We kunnen ook altijd zelf het type
wagen kiezen om er met z’n tweetjes of met
het hele gezin op uit te trekken."

JEFFREY MATTHIJS
VAN AUTODELEN.NET

20.000 GEBRUIKERS TEGEN 2020
Autodelen.net heeft de ambitie om tegen 2020
maar liefst 100.000 autogebruikers in Vlaanderen
te tellen. In Gent is het streefdoel 20.000. "Nu
doet 2,5% van de Gentenaars aan autodelen. We
zien nu al een spontane groei van 25% per jaar.
Met een investering van 100.000 euro van de Stad
Gent om 2 jaar intensief campagne te voeren, hopen we straks meer mensen op de kar van het autodelen te krijgen."
Meer info op www.autodelen.net

cayman.be
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Lieven, therapeut

“Ik kan kiezen uit
7 deelauto’s én
mag bovengronds
overal gratis parkeren
in Gent. Chique hé.”

Hoe verplaatst u zich in Gent? Kies op het juiste moment
voor het gepaste vervoermiddel. Ook na 3 april blijft
elke bestemming bereikbaar.
Schakel mee naar www.stad.gent/schakelslim-Lieven

