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SV 00287 -  Fietsstalling Veerleplein 

 

 
Geachte mevrouw D’Hose 
 
Het plaatsen van extra fietsenstallingen op een aantal locaties in de Gentse kuip als flankerende maatregel 
bij het heropenen van de winkels, na de lockdownperiode, was een aanbeveling van de “Taskforce Corona 
Winkelstraten”. Deze taskforce was samengesteld uit de bevoegde kabinetten, stadsdiensten en de 
relevante organisaties van Groep Gent.  
 
Op 12 mei heeft de Fietsambassade op vraag van de Taskforce een aantal voorstellen gedaan voor tijdelijke 
fietsenstallingen rond het kernwinkelgebied. De voorstellen werden besproken op de Taskforce en op een 
aantal punten bijgestuurd. T. De fietsenstallingen zijn tussen 12 en 15 mei geplaatst op de volgende 
locaties:  

• Korenmarkt : 120 plaatsen 

• Sint-Baafsplein : 96 plaatsen 

• Brabantdam : 32 plaatsen 

• Kouter : 104 plaatsen 

• Grootkanonplein : 72 plaatsen 

• Veerleplein : 108 plaatsen  

• Volderstraat : 19 plaatsen 

• Henegouwenstraat : 19 plaatsen 
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De bezettingsgraad van de tijdelijke stallingen is op 6 momenten (week en weekend) en verschillende 
tijdstippen gemeten.  
 

Locatie Bezettingsgraad 

16/mei 16/mei 22/mei 2/jun 13/jun 26/jun 

Korenmarkt 80% 93% 98% 82% 90% 121% 

Grootkanonplein 28% 44% 18% 63% 46% 90% 

Kouter 54% 65% 85% 76% 60% 25% 

Veerleplein 3% 4% 6% 52% 59% 67% 

 
De bijkomende fietsenstallingen in de Volderstraat, Henegouwenstraat en op de Korenmarkt waren een 
onmiddellijk succes bij de fietsers. Andere locaties zoals het Veerleplein en het Sint-Baafsplein zijn locaties 
die de fietsers hebben moeten ontdekken en waar er een gestage groei in bezettingsgraad is.  
De bezettingsgraad van de permanente fietsenparkings Sint Michielshelling en E. Braunplein schommelden 
in deze periode tussen de 20% en 100% waarbij in mei de bezettingsgraad nog laag was en in juni was er 
een bezettingsgraad vergelijkbaar met de bezettingsgraad in vorige jaren.   
 
Op het Veerleplein is, rekening houdend met de bezettingscijfers, de capaciteit met 33% verminderd op 
03/07 om zo meer ruimte op het plein te creëren. Dit is in samenspraak met de afdeling Innames Publieke 
Ruimte van dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen gebeurd. IPR is hierbij in dialoog getreden met de 
horeca uitbaters op het plein.  
 
De bezetting en locatie van de tijdelijke fietsenstallingen worden regelmatig gecontroleerd, geëvalueerd en 
bijgestuurd waar nodig. De tijdelijke stallingen hebben hun nut bewezen ook in ondersteuning van de 
coronamaatregelen (o.a. 1,5 m doorgang op voetpaden verzekeren) en zullen in de zomerperiode zeker 
blijven staan. Na de zomerperiode zal er zeker opnieuw moeten geëvalueerd worden rekening houdend 
met alle relevante factoren.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw 


