Aangepaste fietsenverhuur en infrastructuur in Vlaams Brabant is
een groot succes
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De provincie Vlaams-Brabant zorgt met 'Iedereen op de fiets!' ervoor dat mensen met een beperking de regio
kunnen verkennen dankzij de verhuur van aangepaste fietsen en fietsroutes op maat. Na een proefproject in de
zomer breidt Toerisme Vlaams-Brabant het aanbod uit.
Uit de reacties van de huurders met een beperking, na het proefproject van Toerisme Vlaams-Brabant van
vorig jaar, bleek dat er vraag is naar een permanent aanbod van aangepaste fietsen. De fietsers waren
enthousiast over het aanbod en willen graag vaker op stap kunnen gaan met een aangepaste fiets.
"Daarom breiden we het bestaande aanbod uit zodat we onze mooie regio toegankelijk maken voor zoveel
mogelijk mensen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.
Dankzij V!go, het provinciedomein Halve Maan in Diest en de organisaties Velo en Groep Intro werden er vorige
jaar 4 maanden lang een Fun2go-duofiets en een Veloplus-rolstoelfiets verhuurd in Leuven, Aarschot, Halle en
Diest. Vanuit elk verhuurpunt was er een uitstippelde fietsroute die toegankelijk was voor deze fietsen. De
fietsen waren bijna elk weekend verhuurd en ook op weekdagen gingen er verschillende mensen met de
aangepaste fietsen op stap.
"Omdat de prijs van deze fietsen hoog ligt is het niet voor iedereen evident om zo'n fiets te kopen", zegt
gedeputeerde Monique Swinnen. "Daarom kochten we zelf een duofiets en een rolstoelfiets. Deze fietsen
zullen op verschillende locaties in onze provincie verhuurd worden door onze partner Velo".
De aankoopprijs van een duofiets bedraagt 9.216 euro en van een rolstoelfiets 6.222 euro. De huurprijs per
dag bedraagt 28 euro.

Op deze manier wordt het aanbod van aangepaste huurfietsen in de provincie Vlaams-Brabant sterk
uitgebreid.
Een aangepaste huurfiets reserveren kan via Velo op 016 21 26 01 of leuven@fietspunten.be
De fietsen werden geleverd door: www.vigogroup.eu
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