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Na geslaagde proefperiode: fietstaxi's van
TriVelo blijven rijden

Na een geslaagde proefperiode met 3.920 ritten heeft de Stad Gent beslist om

fietstaxidienst TriVelo langdurig verder te zetten. Minder mobiele mensen maken

druk gebruik van de riksja’s, en ook de vrijwilligers achter het stuur zijn positief.

TriVelo ontstond als een burgerproject in de zomer van 2021. Het concept? Vrijwilligers, onder

wie heel wat nieuwe Gentenaars, vervoeren mensen die minder goed te been zijn met

triofietsen. Dat gaat van ritjes naar de winkel, kapper of dokter tot plezierritjes door Gent.
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Sinds 2022 rijden de fietstaxi’s uit onder de vleugels van De Fietsambassade. De vloot bestaat

nu uit zes riksja’s en één rolstoelfiets. In totaal gingen de vrijwilligers al 3.920 keer op pad,

meestal voor korte verplaatsingen. De gemiddelde afstand is 1,9 km, één ritje kost 2,5 euro.

De fietstaxi's zijn een fantastisch dienstverlening van De Fietsambassade, een
duurzame oplossing op maat van minder mobiele Gentenaars. De ervaringen
van zowel gebruikers als begeleiders zijn unaniem positief, daarom zetten we
het proefproject verder.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De doelstellingen van het project blijven dezelfde: meer mogelijkheden creëren voor minder

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

tegengaan. TriVelo is een aangename vervoersoplossing voor mensen die anders een

verplaatsing zeer moeilijk of niet zouden maken. De chauffeurs nemen bovendien ruim de tijd

voor sociaal contact. 

Heel wat nieuwkomers engageren zich via ons integratieagentschap Amal als
vrijwillige chauffeurs bij de fietstaxidienst. Ze oefenen Nederlands, leren de
stad én de Gentenaars kennen. Dit initiatief brengt mensen letterlijk en
figuurlijk dichter bij elkaar.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Praktisch

Een rit boeken kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend. TriVelo is actief in het hele

gebied binnen de R4. Reserveren kan via 09 266 77 00 of trivelo.defietsambassade@stad.gent,

minstens twee dagen op voorhand. Een rit kost 2,5 euro, heen en terug 5 euro. Voor meer dan 5

kilometer betaal je 1 euro per kilometer extra. Een plezierritje van één uur kost 5 euro.

 

Contact

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

mail sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

mailto:trivelo.defietsambassade@stad.gent
mailto:sofie.aelterman@stad.gent


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

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

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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