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Opening fietspunt in Hasselt
Vandaag wordt het Fietspunt Hasselt officieel geopend. Daardoor kunnen pendelaars
voortaan hun fiets in optimale omstandigheden stallen aan het treinstation. De opening
gebeurt in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Sociale Economie
Kathleen Van Brempt, Burgemeester Herman Reynders, gedeputeerde Marc Vandeput
en districtsdirecteur Walter Valaert van de NMBS-Holding. De fietspunten zorgen elke
dag voor toezicht en netheid van de fietsenstallingen. Er is ook de mogelijkheid tot
klein fietsherstel. De initiatiefnemers willen hiermee de combinatie tussen de fiets en
het openbaar vervoer promoten en tegelijk werk creëren voor mensen uit de sociale
economie. Het Fietspunt Hasselt wordt georganiseerd door de vzw Basis met steun
van de NMBS-Holding, de Vlaamse Overheid, de provincie Limburg en de stad Hasselt.
Fietspunt Hasselt is het eerste in de provincie Limburg.
Betere dienstverlening voor pendelende fietsers
De fietspunten zijn gelegen in of rond een treinstation en leveren tal van diensten: toezicht op
en onderhoud van fietsenstallingen, fietsverhuur aan treinreizigers, pendelaars, studenten en
toeristen, verhuur van bedrijfsfietsen en klein fietsherstel. Voor de uitbating van de fietspunten
wordt beroep gedaan op sociale economie-organisaties. Op deze manier zorgen de fietspunten
voor een extra opleiding en tewerkstelling voor kansengroepen. De lokale besturen worden
actief betrokken bij de uitbouw van de verschillende fietspunten.
In 2007 werden de eerste 7 fietspunten opgestart. Daar komen er op korte termijn nog 5 bij.
Daarvan is dit Fietspunt Hasselt het eerste.
De NMBS-Holding verbetert de capaciteit en de kwaliteit in het station van Hasselt.
Aan de voorzijde van het station was er plaats te kort in de overdekte stalling voor 144 fietsen.
Daar werden rekken voor 180 fietsen bijgeplaatst van het type dat maximale bescherming biedt
tegen beschadiging en diefstal. De stad zorgt voor een overkapping van deze nieuwe stalling.
Ook aan de achterzijde van het station komt een uitbreiding van de bestaande stalling voor 72
fietsen. Daar komen volgend jaar 120 extra plaatsen.
De kwaliteit van de fietsenstallingen aan het station Hasselt gaat erop vooruit door het aanbrengen
van camera’s die door de controlekamer van Securail in de gaten worden gehouden. Er zijn
afspraken gemaakt met het fietsatelier van de vzw Basis over de sociale controle, netheid,
ordehandhaving en verwijderen van weesfietsen.
Elders in de regio Hasselt past de NMBS-Holding de capaciteit van de gratis fietsenstallingen
eveneens aan. Zo komen er in totaal 350 extra fietsplaatsen bij in Veltem, Balen, Heusden,
Leopoldsburg en Beverlo

Hasselt fietsstad
Het fietspunt is een van de initiatieven die Hasselt neemt om de fiets te promoten. Hasselt zal
een sturende rol blijven spelen om de Hasselaren aan te sporen om afstanden kleiner dan 5
kilometer af te leggen per fiets, te voet of via het gratis openbaar vervoer. De dienst Welzijn,
de dienst Mobiliteit en de politie HAZODI zullen op een intensieve manier acties organiseren
om de Hasselaren te blijven informeren en te sensibiliseren. Zo worden er bijvoorbeeld nog dit
jaar extra fietscontroles georganiseerd en zullen de Hasselaren beloond worden indien ze de
fiets nemen, te voet komen of het gratis openbaar vervoer gebruiken.
Limburg fietsprovincie
Met het projectvoorstel ‘Fietspunten Limburg’ wil de provincie Limburg nog verder gaan. De
deputatie heeft een gebiedsdekkend en gefaseerd plan uitgewerkt dat een kwaliteitsvolle
dienstverlening biedt aan fietsgebruikers die de fiets meer en meer willen inpassen in hun
dagelijks gebruik, zowel recreatief als voor het woon—werkverkeer.
Het voorstel omvat:
 de oprichting van een fietspunt aan het station van Hasselt door cofinanciering vanuit
de Limburgovereenkomst gedurende het eerste jaar
 de opstart van een traject voor de oprichting van een aantal nieuwe fietspunten,
gespreid over de provincie, en aanvullend op de 13 FOS’en, die echter ook kunnen
worden geïntegreerd zodat recreatief en functioneel fietsgebruik vanuit één regionaal
punt kunnen worden ondersteund
 het onderzoek naar de mogelijkheid voor de inrichting van één centrale fietsherstel- en
assemblageplaats
 de uitvoering van deze opdracht gebeurt door een netwerk van socialeeconomiepromotoren die duurzame tewerkstelling van kansengroepen realiseren en
door een provinciale coördinatie aangestuurd worden.
Vlaams minister van Mobiliteit en Sociale Economie Katleen Van Brempt en gedeputeerde
van sociale economie Marc Vandeput zullen de komende maanden hier verder uitvoering aan
geven.
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