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Geachte lezer

Het voorbije jaar was een jaar in beweging, zowel voor de mobiliteit in Gent als voor de dienst die deze mo-
biliteit in goede banen tracht te leiden. In 2012 fuseerden de voormalige Dienst Mobiliteit van de Stad Gent 
en het Parkeerbedrijf tot het IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2013 werd druk gesleuteld aan de nieuwe 

 van het nieuwe stads-
bestuur te realiseren. 

Er is het voorbije jaar door de Afdeling Strategie hard gewerkt aan het nieuwe Mobiliteitsplan en Parkeer-
plan die beide tegen het einde van 2014 rond moeten zijn. In die plannen worden de fundamenten gelegd 
voor het mobiliteitsbeleid in de volgende jaren. De  zal daarin een centrale rol opnemen en dat is nu 
al te merken in de resultaten van het Mobiliteitsbedrijf in 2013. Er werden niet minder dan 11 km nieuwe 

Het Mobiliteitsbedrijf droeg in 2013 ook een grote steen bij aan de uitrol van meer en beter openbaar ver-
voer in Gent. De Afdeling Vervoersmanagement werkte mee aan de scenario’s voor het nieuwe laatavond- 
en nachtnet dat dit jaar in voege gaat, adviseerde de verschillende tramprojecten die gestart zijn of nog op 
stapel staan en zorgde mee voor de inzet van het openbaar vervoer bij tal van evenementen, waaronder de 
voetbalwedstrijden in de nieuwe Ghelamco Arena.

Een bijzondere vermelding verdient de Afdeling Verkeersmanagement die de verschillende verkeers-
stromen probeert in goede banen te leiden. In 2013 was dat ten gevolge van de vele werken in onze stad 
een grote uitdaging. Er werd extra personeel aangeworven dat op termijn ook de taken van het Bureau Ver-

voetgangersgebied. In 2013 werden in totaal nog bijna 11.000 vergunningen voor het voetgangersgebied 
afgeleverd, waardoor er dagelijks toch heel wat verkeer in dit autoluwe gebied te vinden is. 
Camera’s met nummerplaatherkenning en een strenger vergunningenbeleid moeten hier binnenkort 
verandering in brengen.

Tot slot nodig ik u uit om in dit verslag de bijzondere aandacht te ontdekken voor het organiseren van de 
parkeervraag in de stad en sinds 2013 ook op de site The Loop. 
In totaal werden er in 2013 meer dan 20.000 bewonerskaarten uitgereikt of verlengd. Bijna 35.000 parkeer-
plaatsen in parkings of op straat werden beheerd en gecontroleerd door het Mobiliteitsbedrijf. In 2013 wer-
den bijna 27.000 vragen over parkeren onder de aandacht van het Mobiliteitsbedrijf gebracht. Daarnaast 

bijna 19.000 antwoorden op tal van 
vragen van burgers. Gemiddeld zorgde het Mobiliteitsbedrijf per werkdag zo voor 180 antwoorden op de 
mobiliteitsvragen van de Gentenaar. Bijzonder indrukwekkend!

Vaak hoor ik dat Gent  kan blijven indien dringend gewerkt wordt aan 

      
      Ik wens u veel leesplezier. 

   

      
      Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
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EEN GESPREK MET…
Frank Vanden Bulcke, directeur Mobiliteitsbedrijf

Op 1 januari 2012 gingen het vroegere Parkeerbedrijf en de Dienst Mobiliteit samen verder als het IVA Mo-
biliteitsbedrijf Stad Gent. Eind 2012 werd een nieuwe directeur aangesteld en waren er lokale verkiezingen. 
2013 was voor het jonge bedrijf dan ook een jaar boordevol veranderingen.

Een terugblik op 2013, een bewogen jaar

De grootste uitdaging

aparte diensten samenbrengen tot één coherent geheel is een mooie denkoefening, maar valt niet met een 
vingerknip te realiseren. We hebben met het Mobiliteitsbedrijf een stevige gemeenschappelijke visie uit-

stadsdiensten.”

Begin 2013 kwam er ook een nieuw Gents bestuursakkoord

bestuursakkoord bood ons een interessante mix van bestaande en nieuwe, frisse ideeën. “

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van het Mobiliteitsbedrijf

‘projectenbureau’ opgericht om de werkprocessen op een gestructureerde manier aan te pakken, met een 
beter overzicht over taken en budget. Voor de parkeercontroles op straat sloten we een contract af met 

het Woodrow Wilsonplein een echte mijlpaal en we hebben vele voetbalsupporters kunnen overtuigen 
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Vooruitblik: ook 2014 belooft vuurwerk

We willen het volledige takenpakket overnemen op 1 januari 2015. Voor het aankondigen en het signaleren 
van werken en omleidingen, liefst met zo weinig mogelijk hinder, moet iedereen vanaf dan bij het Mo-
biliteitsbedrijf aankloppen. Er staat ook een verhuis op stapel: ons Fietsendepot is nu in de Academiestraat 
gehuisvest, maar dat krijgt na de zomer een vaste stek in de Maaltebruggestraat”.

Financiën…

“De besparingen van de stad laten zich ook bij het IVA Mobiliteitsbedrijf voelen. De afdracht van onze jaar-
lijkse winst, het zogenaamd dividend, verhoogt in 2014 van 1.6 miljoen euro naar 5.4 miljoen euro.  
Het wordt een belangrijke evenwichtsoefening om onze permanente inkomsten en uitgaven onder controle 
te houden zodat er nog voldoende middelen overblijven om duurzame en nieuwe projecten op te starten”.

Lopende taken…

-
-

Maar naast onze taak om die hinder te beperken, zien we het ook als een opportuniteit om burgers, pende-
laars, studenten en bezoekers te laten proeven van andere vervoersmiddelen”.

Nieuwe projecten…

“Een nieuw parkeerplan en een nieuw mobiliteitsplan zijn in volle voorbereiding. Samen met de 
beleidsverantwoordelijken en de inspraak van onze burgers werken we aan de nieuwe mobiliteit van 

nieuwe campagnes”. 
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ORGANISATIE
Het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Mobiliteitsbedrijf Stad Gent telde eind 2013 zes afdelingen in 

-
management’ en ‘Vervoersmanagement’. De processen uit de afdelingen ‘Ondersteuning’, ‘Strategie & 

De afdelingshoofden en de directeur van het Mobiliteitsbedrijf vormen samen het Team. Zij komen iedere 

projecten. 

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Directeur

Ondersteuning

Exploitatie Verkeersmanagement Vervoersmanagement

Strategie & Marketing

Projectenbureau

Team

Directeur

AfdelingshoofdenAdviseur

Notules  Communicatie
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DUURZAME VERVOERSWIJZEN VOOR EEN LEEFBARE STAD

De afdeling Vervoersmanagement
duurzame mobiliteit, waarbij het zogenaamde STOP-principe het uitgangspunt is (Stappen, Trappen, Open-
baar vervoer en Personenvervoer). De medewerkers volgen stadsontwikkelingsdossiers op en geven 
mobiliteitsadvies bij stedenbouwkundige en socio-economische vergunningen. Voor scholen en evene-
menten zoeken ze mee naar geschikte mobiliteitsmaatregelen. 

VERSTANDIG PLANNEN EN HELDER COMMUNICEREN

De afdeling  ontwikkelt een strategische visie op mobiliteit in Gent. Belangrijke 
speerpunten zijn een nieuw mobiliteitsplan en een parkeerplan die voor Gent in opmaak zijn. De cel 

zowel intern als extern. 

Vervoersmanagement

Ontwerpen

Fietscel ADOVE Openbaar
Vervoer

Parkeren

Afdelingshoofd

*

Strategie & Marketing

Afdelingshoofd

Monitoring 
& evaluatie

Verkeers-
onderzoekscel

StrategieMarketing
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DOELTREFFEND EN KLANTGERICHT BEHEER

De afdeling 

werknemers,…) staat voorop. De afdeling ontwikkelt ook nieuwe infrastructuur (vb: parkeergebouw 
Ledeberg) of neemt extra parkeerzones in beheer (vb: The Loop).

EFFICIENTE VERKEERSGELEIDING VOOR EEN VLOTTE MOBILITEIT

De afdeling Verkeersmanagement 

-

techniek (BVT) tegen 2015. 

Parkings 
(fiets + auto)

Exploitatie

Controleurs Klantenbeheer Parkeercontrole
Beheer
parkeer-
automaten

Infrastructuur Straatparkeren

Afdelingshoofd

Fietsendepot

Technische ondersteuning

Verkeersmanagement

Verkeers-
geleidings-
systeem
(VGS)

Verkeers-
technische
taken
(VTT)

Voet-
gangers-
gebied

Afdelingshoofd
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Projectenbureau

Afdelingshoofd

Projectmanagement Project-
ondersteuning

Huis van de Fiets

Proost

The Loop

Portfolio-
management

VAN PROJECTMANAGEMENT NAAR KENNIS- EN COMPETENTIECENTRUM 

In 2013 is binnen het Mobiliteitsbedrijf een Projectenbureau opgericht om de vele projecten beter te  

projecten opgevolgd en een aantal grote projecten worden rechtstreeks vanuit het Projectenbureau 
beheerd.

FLEXIBELE EN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

Ondersteuning voor vele klanten het eerste contact met het Mobiliteitsbedrijf. Ook voor de interne 

-
bedrijf. 

Ondersteuning

Afdelingshoofd

B.A.S.

Balie

Personeel & 
Secretariaat

directie
Informatica Juridische zaken

Voetgangersgebied Taxi’s Parkeerheffingen

Financiën

Administratie 
& Secretariaat
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RESULTATEN
In dit deel komen de resultaten aan bod die het IVA Mobiliteits-
bedrijf Stad Gent in 2013 heeft geboekt. 

Die output staat thematisch gegroepeerd in vier blokken: 
‘beleid’, ‘uitvoering’, ‘projectwerking’ en ‘ondersteuning’. 
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BELEID

Strategie 
In overeenstemming met het Mobiliteitsdecreet van de Vlaamse Over-
heid moet de Stad Gent via een vaststaande procedure een mobiliteits-
plan opmaken. Dit plan biedt een kader voor alle belangrijke projecten 

tramassen, enzovoort. 

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2003. Uiterlijk begin 2015 moet Gent een nieuw mobiliteitsplan 
hebben. Dat is bepaald door de “Regionale Mobiliteitscommissie”, het overlegorgaan tussen de verschillen-
de partners die werken aan mobiliteit. Het Mobiliteitsbedrijf werkt dan ook volop aan een nieuw mobili-
teitsplan voor Gent.

In 2013 is de  in de binnenstad onder de loep genomen. Uit de analyse van de huidige 
toestand is gebleken dat er in de binnenstad nog te veel ‘oneigenlijk’ autoverkeer rijdt. Daarom onderzoekt 
het Mobiliteitsbedrijf of de voormalige P-route kan worden ontlast van vermijdbaar doorgaand verkeer. Het 
gaat daarbij om drie grote verkeersaders:

• de ‘Bravoko – as (Brabantdam-Vogelmarkt-Kouter)
• 
• de as Burgstraat – Kraanlei - Oudburg / Grauwpoort – Lange Steenstraat – Geldmunt

Het Mobiliteitsbedrijf leverde in 2013 ook veel voorbereidend werk rond de opmaak van een nieuwe 
langetermijnvisie op het gebied van parkeren. Dit binnen het kader van het nieuwe “Parkeerplan Gent”. 

• 
•  Op basis van de resultaten daarvan werd begin oktober een ‘denk mee’-traject opgezet om de 
 verschillende stakeholders bij dit parkeerplan te betrekken. De Gentenaar kon er zijn mening geven  
  
 het Stadhuis werden er ook twee discussieavonden gehouden met 120 deelnemers. 
   
 Deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van het parkeerplan in 2014.
•  
 inspirerende parkeerconcepten uit buitenlandse steden op.
•  Eind 2013 begon de opmaak van het uiteindelijke parkeerplan. Dat omvat zowel een strategische  
  
 Dit onderdeel wordt in 2014 afgewerkt.

(Beleids- en Beheers-
Cyclus). Het College van Burgemeester en Schepenen stelde een missie, hoofdstrategische en strategische 

 indicatoren. Die indicatoren zijn noodzakelijk om de 
resultaten van het mobiliteitsbeleid veel preciezer te kunnen meten.

Nieuw mobiliteitsplan 
en eerste parkeerplan 
op komst
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Voetgangers

op het behoud van het nieuwe concept ‘schoolstraten’ dat in het najaar 
van 2012 in Gent werd geïntroduceerd. De proefprojecten in de Onder-

om hun kinderen op een “zachte manier” naar school te brengen.
In een schoolstraat wordt het gemotoriseerd verkeer bij het begin en het einde van de schooldag op af-
stand van de schoolpoort gehouden. Op die manier komt daar ruimte vrij en is het veel aangenamer en 

Fietsen 

de  in Gent te verbeteren. Dat is nodig om de hoge 

grondgebied van Gent. Onder andere de Gentbruggestraat, Rijvisschestraat, Amand de Casier de Ter Beken-

van Sint-Amandsberg naar Mariakerke werd als eerste volledig bewegwijzerd. 

In mei en september organiseerde het Mobiliteitsbedrijf opnieuw een  op het 
Woodrow Wilsonplein. Dit bracht ongeveer 200 verkopers en 600 bezoekers met elkaar in contact. 
In juni en juli werd net als in 2012 een koopjescampagne gevoerd onder de slogan ‘Zit niet strop, ga slim 

werd herhaald in de eindejaarsperiode. 

goede 

Het Mobiliteitsbedrijf werkte ook opnieuw samen met de Bond Beter Leefmilieu aan de campagne “Met 
belgerinkel naar de Winkel”

 

 Schoolstraten  
 blijven 

 11 km nieuwe   
 fietspaden en   
 fietssuggestie-
 stroken
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Openbaar vervoer
Het Mobiliteitsbedrijf volgde in 2013 een aantal structurele tramdossiers 
van nabij op. De klemtoon ligt daarbij op een betere doorstroming van het 
openbaar vervoer en de vertramming van buslijnen. 

Een greep uit de lopende OV-projecten:

 • de verlenging van tramlijn 21/22 naar Zwijnaarde
 •   de heraanleg van de Brusselsesteenweg/Brusselsepoortstraat (tramlijn 21/22/24)
 •   de heraanleg van de Papegaaistraat - Gebroeders Vandeveldestraat (PAG-as)    
  (tramlijn 21/22)
 •  de verlenging van tramlijn 4 naar het UZ 

 •  de as Blaisantvest-Opgeëistenlaan (lijn 4)
 •  de omgeving van de Verapazbrug en de tram langs Dok-Noord en -Zuid
 •  concepten voor de routewijziging van lijn 3 in Gentbrugge 
 

Op het programma stond ook een betere doorstroming

Samen met De Lijn werden een aantal scenario’s voor het laatavondvervoer opgesteld. Daarnaast werd er 
gesleuteld aan het . De pasjes worden voortaan aangeleverd 
door De Lijn en niet meer door de NMBS.

De opening van de gloednieuwe Ghelamco-arena van KAA Gent creëerde een grote mobiliteitsuitdaging. 

de supporters op een veilige en duurzame manier naar het stadion te krijgen.

Om het openbaar vervoer in de winterperiode te promoten, organiseerden het Mobiliteitsbedrijf en De Lijn 
samen een eindejaarscampagne

van De Lijn.

Vertramming van 
buslijnen en betere 
doorstroming
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Taxi 
Sinds augustus 2013 geldt een nieuw reglement voor de Gentse taxi-
sector. De Stad Gent legt nu enkel nog voorwaarden op aan de exploitan-

-
sen uit die op het dashboard van de taxi moeten liggen. Klanten zien zo meteen dat de taxi reglementair 

Met het aangepaste taxireglement krijgen de exploitanten van taxibedrijven meer vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. Zij moeten opvolgen of het personeel aan alle voorwaarden voldoet. De voorlopige 

Auto
Op 30 september werd het drukke Woodrow Wilsonplein autovrij 
gemaakt. Daarmee loste het Mobiliteitsbedrijf het al jaren aanslepend 
probleem op van hinderlijk fout parkeren en soms snel autoverkeer. 
Het weren van het autoverkeer op dit  belangrijk knooppunt is een 
bewuste keuze om het comfort en de verkeersveiligheid van voet-

 
Sinds 2012 beheert het Mobiliteitsbedrijf een zevende ondergrondse parking in de Savaanstraat: parking 
‘Kouterpoort’. Om de geringe bekendheid bij het grote publiek te vergroten, werd een mediacampagne 
(in geschreven en audiovisuele pers) op poten gezet om deze centrumparking beter onder de aandacht te 
brengen. Een belangrijke ingreep daarbij was de doelbewuste naamsverandering: sinds december 2013 
worden autobestuurders niet meer naar parking Kouterpoort (oude naam) geleid, maar naar Parking Sa-
vaanstraat. 

 Nieuwe persoon- 
 lijke chauffeurs- 
 pas voor taxi’s

 Woodrow Wilson 
 plein autovrij   
 voor meer ver- 
 keersveiligheid
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Externe communicatie
Op 22 maart 2013 zag de eerste website* van het IVA Mobiliteitsbedrijf het 
levenslicht: www.mobiliteitgent.be. Het opzet was om alle relevante infor-

manier ter beschikking te stellen van alle stakeholders: burgers, studenten, 
toeristen, werknemers,…. Na de eerste negen maanden kunnen we uit de 

belangrijk nieuws. De 466 pagina’s van de website lokten 167.178 unieke bezoekers in 2013.

De ‘Slim op weg’-nieuwsbrief verscheen ook in de 11de jaargang vier maal en werd zowel in een gedrukte 

 en van het parkeerbedrijf: www.parkeerbedrijf.gent.be

Uitgebreide 
interne com-
municatie voor 
meer integratie 
en betrok ken-
heid

 Nieuwe website  
 als platform   
 voor alle    
 mobiliteits-
 informatie 

Communicatie 
-

 
Het Mobiliteitsbedrijf is in volle ontwikkeling en zet ook in op een uitgebreide 

betrekken bij de vele veranderingen en vertrouwd te maken met het werk van 
andere collega’s. 
De interne nieuwsbrief ‘Mobi Flash’ verschijnt vanaf begin 2013 gemiddeld één 

overzicht van personeelswijzigingen, nieuwe projecten en resultaten van de 

bestelaanvragen,…).   
Begin 2013 werd een nieuwe Mobi Flash door ongeveer 50% van de collega’s gelezen, maar tegen het einde 
van het jaar steeg het bereik naar 70-80%. 
Nieuwe collega’s krijgen steeds een uitgebreid infopakket zodra ze van start gaan bij het Mobiliteitsbedrijf. 

bedrijf toelicht. Alle medewerkers konden in 2013 deelnemen aan enkele interne werkbezoeken. Zij krijgen 
daarbij van collega’s van andere cellen of afdelingen een blik achter de schermen. Die interne infosessies 

binnen het bedrijf. In totaal hebben ongeveer 150 werkbezoeken plaats gevonden.

In juni en december 2013 werden twee infosessies georganiseerd voor alle personeelsleden van het Mobi-
liteitsbedrijf. Deze ‘plenaire infomomenten’ zijn geschikt om belangrijke beslissingen met een impact op de 

Interne communicatie
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Het Mobiliteitsbedrijf organiseerde in 2013 een aantal evenementen en 
campagnes en communiceert structureel via allerlei andere kanalen. 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht:

• 4 evenementen:
  - 
  -  
   B401)
  - infomarkt rond het ‘Parkeerplan Gent’

• 7 campagnes:
  - ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu
  - koopjescampagne in de zomer
  - sensibilisering rond het autovrije Woodrow Wilsonplein
  - ‘denk mee’-traject rond het ‘Parkeerplan Gent’
  - 
  - eindejaarscampagne, samen met De Lijn
  - 

• 25 persberichten
• 23 bewonersbrieven
• 304 facebook-posts
• 4 digitale externe nieuwsbrieven
• 4 gedrukte ‘slim op weg’-nieuwsbrieven (oplage van 7500 exemplaren)
• 5 beeldreportages op Stads-TV (AVS)
• 
 
• www.mobiliteitgent.be in 2013:
  -  272.749 bezoekers
  -  167.178 unieke bezoekers
  -  723.257 paginaweergaven
  -  Piek van 7.887 bezoekers op 22 september 
    (autovrije zondag + info over parkeerplan en autovrij Woodrow Wilsonplein)
  -  26,6% terugkerende bezoekers

4 evenementen en 
7 campagnes

ZIT NIET
STROP

Ga slim naar de solden!

Registreren kan in de Max Mobiel-fiets-

punten aan Station Gent-Dampoort of 

Gent-Sint-Pieters en in het Fietsendepot 

(Academiestraat 6).

» MEER INFO? 

MAX MOBIEL

T 09 242 80 40

FIETSENDEPOT

T 09 266 70 68 

E fietswacht@gent.be

www.gentfietst.be/fiets-registreren

PARKEREN IN GENT?

DENK MEE!
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» MEER INFO? www.mobiliteitgent.be

PARKING KOUTERPOORT WORDT PARKING SAVAANSTRAAT

Ontdek het best bewaarde parkeergeheim van Gent in de Savaanstraat: deze 

ondergrondse parking ligt op amper driehonderd meter van de Veldstraat en 

op een boogscheut van het historische stadscentrum. Handig toch?!

SUPERACTIE!  VOOR GENTENAARS:

1 MAAND BETALEN = 1 MAAND GRATIS
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UITVOERING
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UITVOERING
Mobiliteit grijpt in op het leven van alle Gentenaars. De beleidskeuzes die het Mobiliteitsbedrijf maakt, 

-
sen en auto’s, het vergunningenbeheer van het voetgangersgebied en de taxisector en de verkeersgeleiding 
in en rond de stad zijn kerntaken van het IVA.

Voetgangers   

De Gentse binnenstad bevat een voetgangersgebied van ruim 35 hectare. 

vervoer zijn er prominent aanwezig. Gemotoriseerd verkeer is niet toege-
staan, al bestaan er uitzonderingen voor laden en lossen. Het beheer van 
de vergunningen voor het voetgangersgebied is een belangrijke uitvoeren-
de taak van het Mobiliteitsbedrijf.

-

huisvuilophaling en veegwagens. In 2013 werden er 8.871 permanente vergunningen, geldig voor één jaar, 
-

gangersgebied. 
Het Mobiliteitsbedrijf wil de veiligheid en de kwaliteit van het voetgangersgebied verhogen, onder meer 

-
stad (zie ‘Verkeersgeleiding’ p.27).

Fietsen    

Binnen het Mobiliteitsbedrijf staan de medewerkers van het Fietsendepot 
-

werkdagen – kunnen bezoekers langs komen in het Fietsendepot om een 

Fietsenstallingen

  
Nog enkele andere cijfers: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 10.973 
 vergunningen   
 voor het voet-  
 gangersgebied

 850 nieuwe   
 fietsparkeer
 plaatsen –   
 16.405 
 tijdelijke 
 plaatsen
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Fietsdienstverlening

• 
• 
• 
• 
 
•  
 Bruggen en Waterlopen

Taxi

-
passen uit aan taxibestuurders (zie ‘Beleid’ p.18)

Er zijn in Gent drie types taxivergunningen: 

• de gewone taxi met taxameter
•  
  
 luchthavenvervoer)
• combi-bedrijven combineren beide vergunningen

Gent telt 83   
actieve taxi-
bedrijven met 
179 voertuigen

62 nieuwe taxibedrijven 25
127 nieuwe taxivoertuigen 34

18 nieuwe VVB bedrijven 3
208 nieuwe VVB voertuigen 10

21 nieuwe combi-bedrijven 2
52 nieuwe combivoertuigen 5

329 329
ingetrokken 
vergunningen

1 geschorste vergunningen 1

geweigerde 
vergunningen

0 ingetrokken badges 0

klachten (mail) 27 klachten (telefonisch) 30

In 2013 zijn er 25 nieuwe taxibedrijven, 3 nieuwe VVB-bedrijven en 2 nieuwe combi-bedrijven bij-

kwamen 57 klachten binnen over taxi’s.
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Auto          

Ondergrondse parkings

Het Mobiliteitsbedrijf exploiteert zeven ondergrondse parkeergarages, met 
bijna 3.200 parkeerplaatsen in het centrum van Gent. In de onderstaande tabel 
staan de belangrijkste cijfers bij elkaar. In 2013 waren er globaal iets meer be-

-

 Bijna twee  
 miljoen inrit- 
 ten in 2013

Parking aantal plaatsen totaal 2012 totaal 2013 2013 t.o.v. 2012
Vrijdagmarkt 648

538.773 -1,11%
Ontvangsten 1.989.851,21 2.013.857,60 1,21 %
Ontvangst per pp 3.070,76 3.170,80 1,21 %

Reep 488
312.408 316.166 1,20 %

Ontvangsten 1.078.207,75 1.100.335,00 2,05 %
Ontvangst per pp 2.209,44 603,24 2,05 %

Savaanstraat 588
30.427 119.143 291,57 %

Ontvangsten 46.541,00 294.380,00 532,52 %
Ontvangst per pp 95,37 603,24 532,52 %

Sint-Michiels 472
449.313 433.166 -3,59 %

Ontvangsten 1.626.238,01 1.594.556,00 -1,95 %
Ontvangst per pp 3.445,42 3.378,30 -1,95 %

Ramen 280
146.964 144.857 -1,43 %

Ontvangsten 554.669,82 581.722,24 4,88 %
Ontvangst per pp 1.980,96 2.077,58 4,88 %

Sint-Pietersplein 708
398.194 371.670 -6,66%

Ontvangsten 881.651,43 1.22.774,76 27,35%
Ontvangst per pp 1.245,27 1.585,84 27,35%

Totaal 3.184
1.876.079 1.917.813 2,22%

Ontvangsten 6.177.159,22 6.707.625,60 8,59%
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Parkeren op straat

In totaal zijn er 31.413 parkeerplaatsen op het openbaar domein die het 
Mobiliteitsbedrijf beheert en controleert. Deze parkeerplaatsen genereren 
een omzet van ongeveer 8,1 miljoen euro. 

autoparkeerplaatsen op straat iets meer inkomsten op dan in 2012. 

voeren. De parkeerwachters controleren de parkeerbewegingen binnen de 
ingestelde parkeerregimes (blauwe zone, betalend parkeren,…) en schrijven 

waarvan ongeveer 40% binnen de termijn betaald werd. Het Mobiliteitsbedrijf verstuurde 80.475 (45,64%) 

werden er in 2013 toch nog 10.264 dossiers overgedragen aan de deurwaarder voor inning. Ongeveer 4% 

 Parkeerwachters  
 schreven 176.341 
 retributies uit

Ruim 30.000 
parkeerplaatsen 
in beheer en 
4 miljoen ver-
kochte tickets

Omzet 8.164.130,63 euro

Aandeel elektronisch betalen 1.031.129,70 euro

4.009.902

Aantal parkeerautomaten 944

Klachten/vragen mailbox 13.468

telefonische klachten 10.400

2.912

176.341

eerste aanmaning 80.475

tweede aanmaning (aangetekend) 28.908

dwangbevel (deurwaarder) 10.264

rechtszaken 36
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Parkeren op The Loop

uitvoering van het parkeermanagement op de site The Loop (met onder 
meer Flanders Expo). In totaal gaat het over 4.500 parkeerplaatsen op de 
ganse site. In 2013 parkeerden er zich ongeveer 155.000 wagens, vooral 
voor beurzen en evenementen. Om het parkeermanagement in goede banen te leiden, schakelt het Mobili-

4.500 bijkomen-
de parkeerplaat-
sen in beheer

Verkeersgeleiding

sterk in op elektronische hulpmiddelen. 

Op de invalswegen en op de belangrijkste verkeersaders staan de zwarte led-
borden van het Gentse Verkeersgeleidingssysteem (VGS) opgesteld. Die leiden autobestuurders naar de 

bijna 20 omleidingen aan via het VGS. Dit gebeurde naar aanleiding van werken zoals op De Sterre. Autobe-

Wilsonplein (zie ‘Beleid’ p.18).

leveren. Vanuit het principe van ‘Open data’

(Jimability), Carambla,… De Gentse parkeer-app is een handige tool voor iOS- en android-gebruikers. 
De dynamische data van de stedelijke parkings staan ook op de homepage van de website 
www.mobiliteitgent.be.

-
kers. Vanuit een commandopost stuurde het Mobiliteitsbedrijf samen met het Vlaams Verkeerscentrum 

resultaten geleid. 

Het Mobiliteitsbedrijf werkt ook aan de . 
Dat gebeurt op twee niveaus:

•  
  
  
 tram of via het water,…). 
• In 2013 is ook stevig ingezet op het voorbereiden van de invoering van ANPR-camera’s 
 
 gangersgebied enkel toegankelijk voor bestuurders met de juiste vergunning. ANPR maakt een 
 snellere en stringentere opvolging mogelijk.

overnemen. Het gaat concreet om het ontwerpen van correcte omleidingsplannen bij wegenwerken, het 

verkeerstechnische taken
klantvriendelijkheid. 

Verkeer sturen 
met klassieke 
en innovatieve 
middelen
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PROJECTWERKING
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PROJECTWERKING

eerste jaar geleid tot een aantal structurele verwezenlijkingen: 

• 
• 24 sjablonen projectwerking, waarvan 16 al in gebruik
• 2 workshops ‘projectwerking’ om de nieuwe werkwijze aan de medewerkers van het 

 Mobiliteitsbedrijf voor te stellen (44 deelnemers, goed voor 45%  van het personeel)

Projecten
PROOST

 van straatparkeren
van personen en middelen. PROOST is opgesplitst in 22 deelprojecten. 

In 2013 werden de volgende elementen gerealiseerd:

• 

• 

• 

•  

 vervangen

• prioriteitsbepaling binnen de deelprojecten

• 

• 

20 nieuwe hand-
terminals voor 
parkeerwachters
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The Loop
Op de site The Loop (met onder meer de KBC Arteveldetoren, Ikea en 
Flanders Expo) groeit een nieuw stadsdeel van Gent. In 2013 werd het 

herwerkt. Niet enkel het MOBER, maar ook het Kwaliteitsplan Zachte 
Weggebruikers en de Parkeermanagementstudie werden geactualiseerd en met recentere cijfers aan-
gevuld.  

Het Mobiliteitsbedrijf maakt ook een bestek op voor een verkeerskundige voorstudie om het verkeersge-
leidingssysteem (VGS) bij de site aan te passen. Die studie moet een blauwdruk opleveren om het verkeer 

parkeermanagementstudie die het ver-
keers- en parkeerbegeleidingsvraagstuk voor de volledige site The Loop zal behandelen. Die studie wordt 
niet afgewacht om het parkeerzoekend verkeer sneller naar de beschikbare parkings te leiden. Zo is de 

• 
• 
• 
• 

Voor een aantal mobiliteitsprojecten op de site The Loop komen werkgroepen samen, waaraan het Mobili-
teitsbedrijf
Expo, het nieuwe tramtracé op de site en parkeervoorzieningen en parkeerbeleid op velden die in ontwik-
keling zijn op The Loop.

Mobiliteitsstudies 
voor een nieuw 
stadsdeel
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Het Mobiliteitsbedrijf wil een zo accuraat mogelijk inzicht verwerven in mobiliteitsvraagstukken, werkpro-

In 2013 maakte het Mobiliteitsbedrijf de resultaten van het ‘Onderzoek Verplaatsinggedrag in Gent’ (OVG) 
bekend. Deze omvangrijke studie (231 pagina’s) werd in 2012 uitgevoerd bij 2200 Gentenaars en brengt het 

Mobiliteitsplan in opmaak beter onderbouwt (zie ‘Beleid’). 

Naast enquêtes over het verplaatsingsgedrag van Gentenaars en niet-Gentenaars, 
organiseerde het Mobiliteitsbedrijf ook verschillende , zoals over het 

, dat voor verschillende analyses 
wordt gebruikt. In 2013 hielpen de GIS-data onder meer bij:

• 
• 
• 
• de samenstelling van digitale kaarten voor de website van het Mobiliteitsbedrijf, die in 2014 
 geïntegreerd worden

Het Mobiliteitsbedrijf beschikt over een ‘verkeersmodel Gent’ dat in 2013 geactualiseerd werd. Met dit 

-

 ‘Parkeerplan Gent’ (zie ‘Beleid’) is zowel het parkeren in Gentse straten 
als het ondergronds parkeren doorgelicht, op basis van beschikbare data uit parkeerautomaten, parkeerbe-

Enkele voorbeelden van de gestelde onderzoeksvragen:

• 
• Wat is het aandeel bewoners hiervan?
• 
• Welke parkeerzones worden het zwaarst belast?

Meten is 
weten

Advies
De meeste ontwikkelingen in Gent hebben ook een impact op mobiliteit. Het Mobiliteitsbedrijf formuleert 
daarom adviezen bij onder meer vergunningsaanvragen en stadsontwikkeling. In 2013 behandelde het IVA 
in totaal 132 adviezen. Het gaat dan zowel over stedenbouwkundige vergunningen, socio-economische 
vergunningen als adviezen voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
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Verkeersonderzoek

van de Stad Gent. 

• 
• 
• kentekenonderzoek op 5 wegvakken (kentekens van alle passerende wagens noteren om zo het   
 aandeel doorgaand verkeer te achterhalen)
• 
 
• 
• 
• 9 parkeerduuronderzoeken (om de 2 uur kentekens van geparkeerde wagens noteren om de 
 
• 
 Rijsenbergwijk, Ledeberg)

(Verkeers)tellingen 
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ONDERSTEUNING
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ONDERSTEUNING 
-
-

ren als ze steunen op stevige pijlers.
 
Het Mobiliteitsbedrijf schat het belang van de ondersteunende processen naar waarde en werkt aan een 

Het persoonlijk onthaal aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf, het centrale 
telefoonnummer en de centrale mailbox zijn de belangrijkste aanspreek-
punten
en klantvriendelijk mogelijke dienstverlening bij het aanleveren van mobili-

voor het voetgangersgebied (voor zorgverstrekkers, veegwagens,…), enzovoort. De onderstaande tabel 
toont de belangrijkste diensten.

 Bijna 25.000   
 bezoekers in   
 1 jaar

Diensten onthaal Aantal in 2013
Bezoekers van de balie (Sint-Michielsplein 9) 24.794
Behandelde mails via mobiliteit@gent.be 8.130
Telefonische oproepen op 09 266 28 00 8.335
Nieuwe eerste bewonerskaart 4.762
Verlenging eerste bewonerskaart 13.382
Nieuwe tweede bewonerskaart 1.051
Verlenging tweede bewonerskaart 1.236
Parkeerkaarten via e-loket 9.621
Parkeerkaarten via de balie 10.810

30.675
2.582

PEP-toestellen 120
Vergunning autodelen 121
Vergunning zorgverstrekkers 353
Vergunning veegwagens 59
Vergunning marktkramers 45
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Het e-loket reikt vandaag 47 % van de parkeerkaarten uit. Het Mobiliteits-

e-loket. Klanten moeten meer vanop afstand geholpen worden zonder dat 

balie neemt 3,07 minuten in beslag. Jaarlijks komen zo’n 24.794 bezoekers 

baliemedewerkers dagelijks gemiddeld 113 mensen. Het aantal bezoekers is mooi evenredig verspreid over 
de verschillende dagen. 

balie. Hieruit blijkt dat bezoekers gemiddeld hoge scores geven aan onze medewerkers voor klantvriende-
lijkheid, vaak omdat ze met de glimlach behandeld worden.

 

 47% van de   
 parkeerkaarten  
 via e-loket



taken voor andere stadsdiensten, de schepen, burgers,… Binnen het Mobi-
liteitsbedrijf krijgen andere collega’s de nodige  ondersteu-
ning zodat er meer ruimte is voor hun eigen meer inhoudelijke of uitvoe-
rende taken. 

Via verschillende kanalen krijgen burgers antwoorden op hun mobiliteits-
vragen. In 2013 werden 282 vragen van gemeenteraadsleden, 1.011 bur-

behandeld, goed voor een totaal van 10.620 antwoorden. In totaal vertrokken er 285.217 verschillende 
poststukken bij het Mobiliteitsbedrijf. Door e-mail en de nieuwe website (zie ‘Beleid’) daalde het aandeel 
van de inkomende post tot bijna 600 poststukken.

 10.620 
 geschreven 
 antwoorden –   
 285.217 
 verzonden 
 brieven

Aantal in 2013
Verzonden poststukken 285.217

107
Mondelinge vragen (Gemeenteraad) - vragenuur 33

13
Vragen voor de commissie (Gemeenteraad) 129
Burgervragen (BV  in e-post), via de schepen van Mobiliteit & Openbare Werken 1.011
Gent Info vragen: 135 opgevolgd door het Fietsendepot, 661 naar het Mobiliteits-
bedrijf en nog eens 42 extra voor NMBS-pasjes.

838

Vragen per brief, gericht aan het Mobiliteitsbedrijf 359
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Het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent bouwt sinds 1 januari 2012 verder op 

kerntaken van beide voormalige diensten en het opnemen van nieuwe taken 

dan ook een grote impact op de 
kerncijfers.

77,8% van het  
personeelskader
ingevuld

Personeelskader Aantal in 2013
103,8

80,8
Personeelsaanvragen 23
Aanwervingen 11
Nieuwe medewerkers (inclusief startbaners) 20
Medewerkers uit dienst (inclusief startbaners) 14



Juridisch
De juridische medewerkers zorgen voor de kwaliteitscontrole van overheids-
opdrachten en bieden juridische ondersteuning voor andere personeelsleden 
binnen het Mobiliteitsbedrijf. Zij behandelen ook de ombudsdossiers met een 

90 juridische    
adviezen en 71   
ombudsdossiers

Juridische adviezen Thema Aantal 
Overheidsopdrachten 75
passieve openbaarheid van bestuur 15

Overheidsopdrachten
IVA besluiten 28
Collegebesluiten 26
Gemeenteraadsbesluiten 7

Ombudsdiensten
eerstelijns 3
tweedelijns 68
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persoon’ aangeworven. Die versterking is noodzakelijk gebleken omdat het 

die extra ICT-ondersteuning worden problemen veel beter in kaart gebracht en opgevolgd. Het Mobiliteits-

Meer dan 2.400 
interventies en 
meldingen

ICT-processen Aantal in 2013
1500

Meldingen servicedesk Digipolis 633
Meldingen servicedesk door ICT contact 287
Lopende ICT-projecten 17
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Financiële taken Aantal in 2013
Aankoopfacturen 1464

57
Bestelbonnen 548
Vaste kas 59

86
Financiële bijlagen 70
Verkoopfacturen: Recreatex 8283
Verkoopfacturen: SAP 3001
Aanmaningen 216

Financiën

1.464 
aankoopfacturen  
11.284 
verkoopfacturen
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zoals blijkt uit het onderstaande overzicht.

19.818.063,63 euro Werking 7.749.236,61 euro
Tussenkomst stad aan IVA 1.375.832,57 euro Personeel 5.477.677,37 euro
Gesco, subsidies, schadever-
goedingen

180.016,12 euro Dividend aan stad Gent 1.612.903,00 euro

Verkoop terrein Zwijnaarde 125.673,36 euro Investeringen 798.749,14 euro
Interesten 102.365,36 euro 659.045,45 euro

Terugbetalingen (o.a. 383.489,17 euro

Waalse Krook 350.000,00 euro
Digipolis 301.832,57 euro
Lening 235.000,00 euro
Subsidies 12.265,84 euro

Inkomsten 2013 Uitgaven 2013
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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


