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Fietsambassade helpt fietswinkels uit de nood
met onderdelen uit weesfietsen

Om het huidige tekort op de markt mee op te vangen, biedt De Fietsambassade de

Gentse fietshandelaren tweedehands fietsonderdelen aan, gerecupereerd uit

weesfietsen. De prijs wordt berekend op basis van de werkuren, het onderdeel zelf

is gratis.
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Er wordt meer gefietst. Dat is al een tijdje aan de gang, maar het coronavirus duwde die trend

naar een nieuwe hoogte. Meer fietsers betekent echter ook meer vraag naar fietsen.

Fietshandelaren én klanten merken dat de wachttijd voor het bestellen van fietsen en

fietsonderdelen momenteel sterk oploopt. Soms zelfs tot meer dan een jaar.

Gent is een echte fietsstad, mede dankzij de vele fietshandelaren die dat
mogelijk maken. Daarom willen we hen ook in coronatijden ondersteunen.
Fietshandelaren hebben onderdelen nodig. De Fietsambassade kan
tweedehands stukken aanleveren om de tekorten op te vangen. Een win-win-
win voor de handelaars, De Fietsambassade én de fietsers natuurlijk.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Om de Gentse fietshandelaren uit de nood te helpen, contacteerde De Fietsambassade Gent hen

met een opmerkelijk aanbod. Als ze een specifiek onderdeel nodig hebben maar

leveringsproblemen ervaren, kunnen ze aan De Fietsambassade vragen om dat onderdeel voor

hen uit een van de weesfietsen in het Fietsendepot te halen. De prijs wordt berekend op basis

van de werkuren, het onderdeel zelf is gratis. Fietshandelaren die beroep willen doen op dit

aanbod, kunnen De Fietsambassade contacteren via fietsendepot.defietsambassade@stad.gent.

In 2020 haalden wij ongeveer 5.000 weesfietsen op. Een groot deel daarvan
wordt nooit door de eigenaar opgehaald. Gezien de huidige situatie op de
fietsmarkt, willen we een deel van deze fietsen gebruiken om onderdelen te
recupereren en zo de Gentse fietsherstellers uit de nood te helpen.
— Stijn Lewyllie van De Fietsambassade.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Stijn Lewyllie, coördinator Fietsendepot, gsm 0473 83 28 17, e-mail stijn.lewyllie@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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