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Fietstaxi's voor wie niet goed te been is
voortaan ook in centrum

De fietstaxi's van Trivelo rijden al sinds april rond in de wijk Sluizeken-Tolhuis-

Ham, deze zomer doen ze dat in het hele stadscentrum en een groot deel

daarbuiten. De triofietsen zijn er voor mensen die niet goed te been zijn en

worden bestuurd door vrijwilligers, waaronder heel wat nieuwkomers.
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Al sinds april rijden drie fietstaxi's van Trivelo rond in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Ze

vervoeren senioren en minder mobiele Gentenaars naar een bestemming naar keuze, zoals de

winkel of de dokter. Omdat het project een succes is, sloegen de Stad Gent en Trivelo de handen

in elkaar voor een uitbreiding.

Tot eind september zullen de fietstaxi's ook uitrijden in het centrum en een groot deel

daarbuiten. In totaal gaat het om drie triofietsen en een tandem. Ze hebben hun basis in het

stadscentrum en pikken mensen op in een straal van 4 kilometer. Afhankelijk van de

beschikbaarheid zullen ze ook in het autovrij gebied staan, waar ze zonder reservatie hun

diensten aanbieden.

Met de fietstaxi's bieden we mensen die minder mobiel zijn een aangename en
duurzame manier om zich te verplaatsen. Met de fiets heb je meer contact met
de mensen rondom en meer voeling met de stad. 
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het systeem is eenvoudig. Wie een fietstaxi wil, belt minstens één dag op voorhand naar 0479

35 65 82 of mailt naar trivelogent@gmail.com, en dan wordt de rit ingepland. Een enkele rit

kost 1,5 euro, voor een ritje heen en terug betaal je 3 euro, een plezierrit van een uur is 5 euro.

Nieuwkomers aan het stuur
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De vrijwilligers die de fiets besturen, zijn een mix van Gentenaars en nieuwkomers. Trivelo

werkt daarvoor samen met IN-Gent en met Refu Interim, dat vluchtelingen en nieuwkomers

aan het werk helpt als vrijwilliger. De nieuwkomers zijn enthousiast: ze leren de stad al fietsend

kennen en oefenen hun Nederlands door een praatje te maken. De kleine

vrijwilligersvergoeding geeft hen een duwtje in de rug.  

Contact

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

mail sofie.aelterman@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@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

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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