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Vrijwilligers van TriVelo rijden deze zomer uit
met nog meer triofietsen

Na een geslaagde testfase vorige zomer rijden de vrijwilligers van fietstaxidienst

TriVelo vanaf half mei weer uit. Ze doen dat nu met drie extra riksja's en een

nieuwe rolstoelfiets, en in heel Gent in plaats van enkel in het centrum. Iedereen

die minder mobiel is, kan een ritje reserveren voor 2,5 euro.

TriVelo ontstond als burgerproject in 2021. Het concept? Vrijwilligers, onder wie heel wat

nieuwe Gentenaars, vervoeren mensen die minder goed te been zijn met triofietsen. In een

testfase vorige zomer werden zo 773 mensen vervoerd voor een totaal van 554 ritten. Dat ging

van ritjes naar de kapper of dokter tot plezierritjes door Gent.
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Vanaf 16 mei 2022 rijden de fietstaxi's weer uit, nu onder de vleugels van De Fietsambassade

van de Stad Gent. Ze doen dat zowel overdag als ’s avonds en in het weekend. Het aantal riksja's

is uitgebreid van drie naar zes, en er is een nieuwe rolstoelfiets. Ook het werkingsgebied wordt

uitgebreid. TriVelo is nu actief in het hele gebied binnen de R4 in plaats van enkel in het

centrum.

Het proefproject met TriVelo heeft aangetoond dat het systeem goed werkt.
Daarom breiden we het verder uit. Zowel de passagier, de bestuurder als de
Stad winnen erbij. We bieden een oplossing voor mensen die minder mobiel
zijn, het is een sociaal project én het is duurzaam.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De doelstelling van het project is drieledig: meer mogelijkheden voor minder mobiele

Gentenaars, nieuwe Gentenaars helpen bij hun integratie en eenzaamheid bij ouderen

tegengaan. De chauffeurs nemen ruim de tijd voor sociaal contact. Als een chauffeur de taal nog

onvoldoende beheerst, gaat er een buddy mee. De Stad werkt daarvoor samen met Fedasil, Refu

Interim en IN-Gent.

TriVelo werd uitgedacht en opgestart door Gentenaars, maakt korte
verplaatsingen voor ouderen en minder mobiele personen makkelijker en werkt
verbindend tussen generaties en gemeenschappen want de chauffeurs zijn
vooral nieuwe Gentenaars. Een prachtig verhaal van ontmoeting en verbinding
door en voor Gentenaars.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie 

Een enkele rit kost 2,5 euro. Wie een ritje wil reserveren, kan De Fietsambassade contacteren

tijdens de kantooruren via 09 266 77 00 of trivelo.defietsambassade@stad.gent.

 

Contact

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

mail sofie.aelterman@stad.gent

Fietstaxidienst TriVelo
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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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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