
Gent

Gent

Parkeren veur niet

Maak van parkeren  
geen puzzel

Inspraak is inspraak

veur niet

geen puzzel

inspraak



Voornaam + naam:  

E-mail :          Postcode:

O Mail mij de lokale nieuwsbrief van PVDA
O Ik wil helpen petitie ophalen

Gent

Gent

Beste buur,
 
Vind jij ook zo moeilijk een parkeerplaats in de buurt? De stad 
vernieuwt pleinen en straten zonder overleg met de buurt, en telkens 
verdwijnen er parkeerplaatsen. Nochtans verjongt Ledeberg en komen 
er steeds meer wagens bij. Door een gebrek aan goed openbaar vervoer 
hebben veel mensen een wagen nodig om op het werk te raken.
 
Het stadsbestuur liet op vraag van de PVDA weten dat de parkeertoren 
te veel heeft gekost en dat er daardoor geen gratis parkeerplaatsen 
voor de buurtbewoners zullen komen.
Daarnaast schrapt het stadsbestuur in Gent meer dan 150 bushaltes. 
Welk alternatief is er dan voor de wagen?  
Wij komen op voor een buurt op mensenmaat!
 
Daarom vragen wij:

→  Gratis parkeerplaatsen voor buurtbewoners in  
de nieuwe parkeertoren.

→  Een halt aan het schrappen van parkeerplaatsen tot  
er een alternatief is.

→  Dat er geluisterd wordt naar de noden van de buurtbewoners.

Teken mee deze petitie
Zo zetten we samen onze schouders onder een sociaal 
mobiliteitsbeleid voor Ledeberg.

Door dit formulier te verzenden (in te vullen) verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou 
verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van 
standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren 
en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. 
Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige 
manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy. 

Stuur de ingevulde petitie terug naar 
Jozef Vervaenestraat 16, 9050 Ledeberg

V.u.: M.-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel  • Niet op de openbare weg gooien

Of via de website: gent.pvda.be/maak_parkeren_betaalbaar

Via de invulstrook.


