Essen start uniek deelfietsproject voor personen met een beperking
VVV Toerisme Essen vzw stapt als eerst in project van G-sport Vlaanderen vzw

ESSEN/BRASSCHAAT – Er is een behoefte aan deelfietsen voor personen met een beperking.
Daarom startte G-sport Vlaanderen vzw het pilootproject ‘deelfietsen’ op. De organisatie wil zo
nagaan wat allemaal nodig is om dit soort deelmobiliteit in steden en gemeenten succesvol tot
stand te brengen. Gemeente Essen stapt als eerste gemeente mee in het project.
VVV Toerisme Essen vzw slaat de handen in elkaar met G-sport Vlaanderen vzw om het pilootproject
‘deelfietsen’ voor het eerst in de praktijk te testen. Samen willen ze nagaan welke stappen er nodig
zijn opdat de deelfiets ook effectief gebruikt wordt, hoe onderhoud kan worden voorzien, welke
verzekeringen nodig zijn, enzoverder.

Buiten (be)leven
“We kregen langs verschillende wegen te horen dat er een behoefte aan deelfietsen voor personen
met een beperking is. Zij ervaren heel wat drempels om een recreatieve fietstocht met vrienden of
familie te maken en het beperkte aanbod om aangepaste fietsen te verhuren of uit te lenen is daar
misschien wel de voornaamste van”, vertelt Lieselore Cuynen van G-sport Vlaanderen vzw.
“Buiten (be)leven is niet voor niets onze slogan”, zegt Wies Peeters, voorzitter van VVV Toerisme
Essen vzw. “We wonen in zo’n mooie groene omgeving en vinden dat iedereen, zowel toeristen als
de Essenaren, daar van moet kunnen genieten. Door in te stappen in dit pilootproject bieden we ook

rolstoelgebruikers voortaan de mogelijkheid om samen met familie en vrienden op ontdekking te
gaan. Bovendien kiezen we voor een elektrisch aangedreven model, waarbij iedere persoon in zijn
eigen aangepaste en comfortabele rolstoel kan blijven zitten. Dat maakt het extra aantrekkelijk.”

Warm Essen
Naast de bijdrage die G-Sport Vlaanderen vzw voorziet voor dit piloootproject kan Toerisme Essen
rekenen op verschillende sponsors, zoals Vleeshandel Van Gool en Crelan Foundation, om het project
financieel mogelijk te maken. De gemeente zorgt er dan weer voor dat deelnemers goed zichtbaar
zijn dankzij herkenbare fluohesjes. Verder biedt WZC Sint-Michaël een veilige stalling, staat het in
voor het kleine onderhoud en het geven van praktische uitleg bij het gebruik van de fiets.
“Uniek aan dit pilootproject is dat gemeente Essen de raakvlakken van sport, welzijn en toerisme laat
samensmelten”, aldus Cuynen. “Voortbouwend op dit inspirerend voorbeeld willen we andere
steden, gemeenten, voorzieningen, scholen, … stimuleren om ook zulke beschikbare fietsen te delen
of om een deelfiets via onze crowdfunding van 2021 aan te schaffen. Zo hopen we op termijn een
breed toegankelijk deelfietssysteem in heel Vlaanderen te kunnen uitrollen.”

Over G-sport Vlaanderen vzw
G-sport Vlaanderen vzw wil zoveel mogelijk personen met een beperking het plezier laten beleven
van sport en beweging. Met de brede sensibiliserings- en crowdfundingcampagne Supporters voor G-

sporters verlaagt de organisatie dan ook allerlei drempels. Er wordt gezocht naar partners om
mensen warm te maken voor G-sport en om fondsen te werven voor aangepast sportmateriaal voor
sportclubs, scholen, zorginstellingen, enzoverder. Daarnaast worden G-sport specifieke projecten
opgezet, zoals mobiliteitsprojecten voor personen met een beperking. Dit pilootproject is daar een
voorbeeld van.
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