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SV 00368 - fietsstallingen op het openbaar domein
Geachte mevrouw D’Hose
Op welke manier en hoe regelmatig gebeurt het monitoren van de bezetting
van fietsstallingen?
Aangezien het monitoren van de bezetting van de fietsenstallingen een zeer intensieve taak is,
gebeurt dit voor het ganse grondgebied van Gent slechts éénmaal per jaar. In de periode mei tot
oktober worden door mensen van de Fietsambassade of het Mobiliteitsbedrijf alle fietsen geteld
in de openbare fietsenstallingen. Alle fietsen in een stalling en de fietsen die er net naast staan
worden geteld en achteraf opgeslagen in een database. Deze database bevat ook de theoretische
capaciteit van de fietsenstallingen zodat hieruit de bezetting afgeleid kan worden.
Deze éénmalige telling is uiteraard een momentopname en er zijn verschillende variabelen die de
bezetting kunnen beïnvloeden: moment van de dag (er wordt altijd overdag geteld),
vakantieperiodes (in de studentenwijken wordt getracht om in het academiejaar te tellen),
weersomstandigheden,… Er wordt momenteel onderzocht om deze tellingen op een meer
gespreide en meer frequente basis uit te voeren door de medewerkers van Fietsambassade
tijdens hun structurele weesfietsenacties.
Daarnaast wordt er ook door het Mobiliteitsbedrijf éénmaal per jaar een telling gedaan van alle
fietsen in de binnenstad. Daarbij worden ook de fietsen geteld die niet in fietsenstallingen
geparkeerd zijn.
Op moment van het onderzoek in kader van de wijkgerichte screenings wordt eveneens rekening
gehouden met de bezetting van de fietsenstalling.

Kan u a.u.b. een overzicht van de meest recente bezettingscijfers van de fietsstallingen in
volgende wijken of deelgemeenten geven?
Nieuw-Gent, Ledeberg, Dampoort, Rabot, Brugse Poort, Moscou, Bloemekenswijk en de
stationsbuurt rond Gent Sint-Pieters.
De telling voor 2021 is op dit moment nog volop bezig waardoor voor dit jaar nog geen cijfers
beschikbaar zijn. Van 2020 zijn (onder andere door Corona) niet voor alle wijken gegevens
beschikbaar. Voor deze wijken wordt dan ook de bezetting van 2019 gegeven.
Wijk
Nieuw-Gent
Ledeberg
Dampoort
Rabot
Brugse Poort
Moscou
Bloemekenswijk
Stationsbuurt

Jaar telling

Bezetting (% van capaciteit)
2019
73,7
2020
108,3
2019
88,5
2020
123,2
2020
114,8
2019
54,5
2019
82,9
2020
104,6

Een bezetting van meer dan 100% wordt veroorzaakt doordat ook fietsen die net naast een
fietsenstalling (bijvoorbeeld aan de zijkant, aan de achterkant,…) staan, meegeteld worden. In
sommige fietsenstallingen worden ook soms 2 fietsen op 1 plaats gezet.
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