
     19.09.2019

    

Persbericht  

Week van de mobiliteit in Sint-Agatha-Berchem 

Inhuldiging van het eerste reparatiestation voor fietsen 
 

Vanaf zondag 22 september, de symbolische datum van de autoloze dag, kunnen de Berchemse 

fietsers genieten van een gloednieuwe service: een fietsenherstelpunt. 

Het eerste punt dat zal worden ingehuldigd bevindt zich voor het Nederlandstalig cultuurcentrum De 

Kroon, Jean-Baptiste Vandendrieschstraat. Om 11u00 zal de inhuldiging de start van de autoloze dag 

en BoemBoum inluiden (zie hieronder). 

"Het doel is om het leven van de dagelijkse fietsers gemakkelijker te maken: de mecaniek regelen en 

aanpassen om beter te kunnen vertrekken... maar ook voor occasionele fietsers: te weinig de fiets uit de 

kelder halen omdat simpelweg de banden zijn leeggelopen, omdat het zadel niet op de aangepaste 

hoogte zit……..geen excuses meer! legt Thibault Wauthier, Schepen van Mobiliteit, uit. » 

Binnenin elke paal, beschermd door een "caddy"-slot dat met een muntje wordt geopend: een kruiskop- 

en een platte schroevendraaier, een moersleutel, een 8x10mm en een 13x15mm moersleutel, een set 

zeshoekige sleutels en bandenlichters; de essentiële onderdelen voor het afstellen of repareren van uw 

fiets. Aan dit punt kunt u uw wielen verwijderen, uw zadel omhoog of omlaag brengen of uw remmen 

aanspannen. 

"De terminal staat er, maar men moet hem ook kunnen gebruiken. Hiervoor zal ik regelmatig workshops 

organiseren om het gebruik van de terminals  en de basisreparaties van de fiets uit te leggen. Er zullen 

ook munten worden uitgedeeld, met name aan de kinderen, om de terminal te openen en toegang te 

krijgen tot de hulpmiddelen, zodat ze geen geld in hun zakken hoeven te hebben," voegt Thibault 

Wauthier toe. 

Na de inhuldiging zal de terminal onmiddellijk gebruikt worden door de animatoren van het Repair Café, 

fietseditie, voor hun workshop « herstelling ». 

Op korte termijn zullen er op het grondgebied van Berchem nog andere reparatiepunten worden 

geplaatst : voor het sportcentrum en op het Schweitzerplein (in de zogenaamde Jardin des sources). 

Om dit systeem te vervolledigen, is de gemeente ook van plan om op andere locaties stations te 

installeren enkel voor het oppompen van fietsbanden. 

   

  



 

De eerste wordt geplaatst aan het gemeentehuis, voor de ingang van de loketten van de 

Bevolkingsdienst/Burgerlijke Stand. Twee andere pompen zullen volgen; één voor het station en de 

andere waarvan de locatie nog moet worden bepaald. 

  

Autoloze zondag en mobiliteitsdorp  

  
Deze zondag 22 september is ook de gelegenheid om samen ideeën op te doen voor alternatieve 

mobiliteit. 

Om Segways of videogamebikes te ontdekken of om gewoon te chillen in de zon.... neemt 

Boemboum sinds enkele jaren, in een Urban Zone met een schans (voor skaters en autopeds), 

volwassenen en kinderen mee op een fiets schans, past hij hun fluorescerende vesten aan, laat hij 

hen een ritje maken op smoothiefietsen. 

De activiteiten zijn toegankelijk van 11.00 tot 18.00 uur op het Sint-Agatha Voorplein 

Gratis deelname en babyruimte. 

  

 

Contacten : 

Joël RIGUELLE 

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0475/82 37 79  - joel.riguelle@berchem.brussels 

 

Thibault WAUTHIER 

Schepen van de Mobiliteit  

0490/52.43.05  - twauthier@berchem.brussels 

 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke van de dienst communicatie 

02/464 04 85 – 0493/74 26 73  - mwalschaert@berchem.brussels 
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