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Stad Gent trekt 400.000 euro uit voor kleine fietsinvesteringen

“Het was 6 uur ’s ochtends en ik zocht
een toilet op de Vlasmarkt. Een onbekende man sprak me aan. Hij wist een toilet
zijn, zei hij. Ik vertrouwde hem. Tijdens
de Feesten is iedereen vriend van elkaar.”
Bert Staes
Ik kon een koude rilling niet onderdrukDe Gentenaar
ken toen ik het verhaal las van de 23-jarige studente (zie p. 4) die vorig jaar tijdens
de Gentse Feesten gewelddadig werd verkracht. Zo maar,
midden in de Schepenhuisstraat, het steegje naast het
NH Hotel. Honderd meter van de stadshal. Vijftig meter van
het politiekantoor in de Belfortstraat.
Het zijn niet de dingen die je tijdens de dagelijkse briefings
op de Feesten te horen krijgt van de politie. Hoeveel wildplassers die nacht weer zijn betrapt, hoeveel pleisters zijn
uitgedeeld, dat soort dingen, ja. Dat een jonge vrouw vorige
nacht brutaal is verkracht, houdt de politie op zo’n moment
wijselijk voor zich. Een begrijpelijke inschatting. Het zou de
sfeer op de hele Feesten doen omslaan.
Gooi geen steen naar onze agenten, ze doen hun werk. Een
week later was de dader geklist. Deze week werd hij veroordeeld tot vier jaar cel. Maar het verhaal van de jonge vrouw
leest als een reality check. Vorige week verlekkerden we ons
op de eerste namen voor de
Feesten. Nog 113 keer slapen! 104 keer, is het ondertussen. En dan dit.
Een jonge vrouw die in haar
eentje op zoek moet naar een
toilet tijdens een nachtje
Vlasmarkt. Het is te herkenbaar. “De rechtbank kan niet
uitsluiten dat het slachtoffer
tot op een bepaalde hoogte
meeging in gesprekken tijdens de wandeling door Gent”, staat in het vonnis. Tuurlijk
niet. Ook dat is te herkenbaar. Gesprekken aanknopen met
wildvreemden is een van de nationale sporten tijdens de
Feesten.
En zo hoort het ook. Doe keer zot. Wat is het slechtste dat
kan gebeuren? Afgewezen worden? Een kater die twee dagen
duurt? Iemand die zijn enkel breekt op het plankier van de
Kinky Star terwijl hij vijf Irish coffees probeert te balanceren?
Het veiligste volksfeest van West-Europa. Dat is het beeld
dat we graag ophangen van onze Feesten. Het ís een krachttoer dat die tien dagen uitgelaten en dronken vertier zonder
al te grote incidenten verlopen. Maar op de Feesten lopen
dus ook kerels rond die jonge vrouwen willen bepotelen. Ook
dat is de realiteit.
Je kan er de cijfers bijhalen. De Gentenaars voelen zich
minder onveilig dan bewoners van andere centrumsteden,
zegt de stadsmonitor. Het aantal criminele feiten daalt al
vier jaar op rij, bewijzen de criminaliteitsstatistieken. De
Feesten zijn procentueel gezien veiliger dan Tomorrowland
of Rock Werchter.
Cijfers. Maar die betekenen weinig voor het buikgevoel. En
ik kijk plots toch met een wat ander buikgevoel uit naar de
Feesten. Dans met wildvreemden. Drink uw laatste pint met
een volslagen onbekende. Maar draag vooral zorg voor elkaar, over 104 dagen.

“Een jonge vrouw die
in haar eentje op
zoek moet naar een
toilet tijdens een
nachtje Vlasmarkt:
het is te herkenbaar”
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VOGUE BASIC N3
• SHIMANO NEXUS 3 SPEED
• ALUMINIUM FRAME
• VOORWIELMOTOR
• 36V/13Ah ACCU
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Een koude rilling
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Een automaat met fietslichtjes en binnenbanden: in Nederlandse steden zijn ze niet ongewoon.

Fietslichtjes uit automaat:
binnenkort kan het
GENT

Snel op zoek naar een set
fietslichtjes? Binnenkort
kan je ze nabij de Korenmarkt uit een automaat
halen. Bij wijze van experiment wordt een automaat geïnstalleerd waar
je fietslichtjes, fietsbanden en ander klein materieel zal kunnen kopen.

zoals een klassieke automaat,
met een code en een bedrag
dat je moet ingeven”, zegt
Watteeuw.

“Winst is niet de bedoeling”

Wat concreet in de automaat te koop zal zijn en tegen
welke prijs, is nog niet duidelijk. “Winst maken is niet de
bedoeling”, zegt Watteeuw.
BERT STAES
“We gaan niet concurreren
met de fietssector. Het zullen
In Gent kan je binnenkort marktconforme prijzen zijn.
fietslichtjes kopen uit een Het probleem is nu dat als je
automaat. De Stad zet een
fietslichtenautomaat in de
binnenstad, werd vrijdag
aangekondigd. “Als het een
succes is, kunnen er nog
De lichtjesautomaat voor kleine investeautomaten komen”, zegt Fiis een initiatief van
ringen ten voordele
lip Watteeuw (Groen), scheDe Fietsambassade, van de fietsers. Zo
pen van Mobiliteit.
een nieuwe dochter- komen er ook betere
De automaat zal in de buurt
organisatie van de
informatiebordjes
van de Korenmarkt staan en
Stad. Die heeft voor op fietsenstallingen
24 uur per dag ter beschikdit en volgend jaar
en een strengere
king staan met basismateri400.000 euro werkaanpak van achteraal voor fietsers. “Het werkt
budget gekregen
gelaten wees-

400.000 EURO VOOR BORDJES EN POMPEN
fietsen. Binnenkort
zullen via De Fietsambassade ook kinderfietsen en loopfietsjes te huur zijn.
En er komen extra
openbare fietspompen en herstelzuilen. (bst)
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STOKVIS E-CITY
ELEGANCE

• 6 ONDERSTEUNINGEN
• SHIMANO NEXUS 3 SPEED
• ACCU IN HET FRAME
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VOGUE ELEGANCE N8
• BAFANG MIDDENMOTOR
• SHIMANO NEXUS 8 SPEED
• ALUMINIUM FRAME
• LCD DISPLAY

MIDDENMOTOR
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ATLANTA
NINA N7

• SHIMANO NEXUS 7 SPEED
• ALUMINIUM FRAME
• NAAFDYNAMO
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SINT MARTENS LATEM! & REET (RUMST)
KORTRIJKSESTEENWEG 70

’s avonds rondrijdt en een
binnenband of een lichtje nodig hebt, je dat nergens kan
krijgen omdat de winkels al
gesloten zijn.”
Het idee van een fietslichtenautomaat is niet nieuw.
Een automaat met fietsspullen bestaat al in grote steden
in Nederland. In Gent werd
het ook voorgesteld tijdens
de ideeënronde voor het Burgerbudget, een project waarbij burgers kunnen kiezen
waarin stadsgeld wordt geïnvesteerd.

ANTWERPSESTRAAT 79-83

GEOPEND OP:
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ALTIJD GRATIS THUISBEZORGD
ALLE FIETSEN MET 2 JAAR GARANTIE
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