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Gratis met tram of bus naar vaccinatiecentrum:
zo werkt het

Wie in Flanders Expo moet zijn voor een vaccinatie, kan gratis gebruikmaken van

de tram of de bus. Voor de heenreis moet je een ticket kopen, na de vaccinatie

krijg je op vertoon van dat ticket in het vaccinatiecentrum een gratis 2-rittenkaart.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Eerder werd al aangekondigd dat iedereen die gevaccineerd wordt gratis met de tram of de bus

naar het vaccinatiecentrum in Flanders Expo kan. De Stad en De Lijn hebben daarvoor nu een

procedure uitgewerkt. Gentenaars moeten voor de heenreis naar het vaccinatiecentrum een

ticket kopen. Op vertoon van dat ticket krijgen ze vervolgens na hun vaccinatie een gratis 2-

rittenkaart. Ze kunnen daarvoor vanaf 22 maart terecht bij één van de medewerkers in de

wachtruimte. Die twee ritten zijn vrij te gebruiken, maar moeten wel nog gescand worden bij

het opstappen op de tram of de bus. Ook mantelzorgers die samen met iemand die gevaccineerd

wordt het openbaar vervoer nemen, hebben recht op een gratis 2-rittenkaart.

De meest kwetsbare groepen, die de kostprijs van de heenrit moeilijk kunnen voorschieten,

kunnen via brugfiguren een aantal gratis tickets krijgen.

Wie al langskwam in het vaccinatiecentrum en zijn of haar ticket nog niet kon inruilen, houdt

het bewijs van eerste afspraak en het ticket best bij en kan het omruilen op het moment van de

tweede prik.

Iedereen moet zo vlot mogelijk naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan. Voor
voetgangers, fietsers en automobilisten is er al heel wat aanwezig. Wie met de
bus of tram komt, kan dat nu ook makkelijk kosteloos doen.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Vrijwilligersvervoer of taxi

Wie minder mobiel is, kan ook steeds een beroep doen op gratis vrijwilligersvervoer. Dat kan

bijvoorbeeld via het ziekenfonds of het lokaal dienstencentrum. Mensen kunnen ook vzw Mobar

Minder Mobielen inschakelen. Een taxi van en naar het vaccinatiecentrum is enkel gratis voor

wie een verhoogde tegemoetkoming heeft, minder mobiel is en op doktersattest het openbaar

vervoer niet mag nemen. Die mensen kunnen taxivouchers voor de heen- en terugrit aanvragen

via Mobar.
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