
26 februari 2016               
 

Persbericht : 

Parking voor fietsen – Installatie van 5 fietsboxen op het grondgebied van de gemeente  

 
De gemeente Sint-Agatha-Berchem gaat voort en volhardt in haar wens om de alternatieve mobiliteit 
op haar grondgebied te ontwikkelen en stelt voor aan de Berchemnaren om een plaats voor hun fiets 
te huren in één van de 5 nieuwe fietsboxen die recent in de gemeente werden geïnstalleerd.   
 
Tijdens de zitting van 25 februari heeft de gemeenteraad het reglement goedgekeurd dat de 
voorwaarden voor de bezetting van een plaats in een fietsbox bepaalt. Tot nu toe heeft de gemeente 
15 aanvragen geregistreerd maar er blijven nog plaatsen over.   
 
De 5 fietsboxen (5 plaatsen per box), die voor een bedrag van € 15000 door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd worden, bevinden zich : 

• Koning Boudewijnplein 
• Wilderstraat 
• Katteputstraat 
• Oscar Ruelensplein 
• Fik Guidonstraat 

 
De mensen die een plaats in een fiestbox aanvragen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, 
o.a. :   

• Plaats met voorrang toegekend aan bewoners van de gemeente die in een omtrek van 300 m 
maximum rond de betrokken box zijn gedomicilieerd. 

• Niet over een garage beschikken en geen mogelijkheid hebben om een fiets in zijn huis te 
plaatsen. 

• De fiets regelmatig gebruiken. 
• Maximum twee plaatsen per huishouden. 
• Bezetting voor een hernieuwbare termijn van 3 kalenderjaren. 
• De jaarlijkse huurprijs voor een plaats in een fietsbox bedraagt 25€ (waarborg : € 150). 

 
Geïnteresseerden kunnen meer info of een plaats aanvragen bij de dienst mobiliteit van de 
gemeente op het nummer 33 van de Koning Albertlaan – 1082 Sint-Agatha-Berchem. 

Laten we samen aan de mobiliteit van morgen denken ! 

Contactpersonen : 

Joël RIGUELLE 
Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 
0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be  

mailto:joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be


 
Vincent RIGA 
Schepen Mobiliteit 
02/464.04.54 - vriga@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke dienst Communicatie 
02/464.04.85 - 0493/74.26.73 - mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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