'Een bibliotheek van kinderfietsen' - Tom Bogman
Collega’s,
de fietsbibliotheek geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van de
fiets tegen een lage kostprijs. Bij de fietsbibliotheek kunnen kinderfietsen voor kinderen tot 12 jaar
geleend worden. Zoals u weet ontgroeien kinderen hun fiets snel. Vooraleer ze naar de middelbare
school gaan, hebben ze meerdere fietsen gehad. Is de fiets te klein geworden? Dan breng je hem
terug en krijg je een groter exemplaar mee. Voor jonge gezinnen is dat een behoorlijke uitgave op
het gezinsbudget. Voor sommige gezinnen kan die uitgave zelfs erg zwaar doorwegen. Voor mensen
in en op de rand van armoede en voor kansengroepen biedt de fietsbibliotheek een extra kans om op
hun gezinsbudget te besparen en tegelijkertijd hun mobiliteit te verhogen.
Voor een klein jaarlijks bedrag kunnen ouders voor een kind (tot 12 jaar) een fiets ontlenen uit een
kwaliteitsvolle stock. Het betreft een tweedehandsfiets, in orde gemaakt en gekeurd. De
fietsbibliotheek wil de druk op de portemonnee verlichten. De fietsbibliotheek is daardoor niet alleen
financieel interessant, maar ook duurzaam, milieuvriendelijk en gezond. En jouw kind heeft altijd
toegang tot een kwaliteitsvolle kinderfiets op maat.
Op Wielekes is een project van Netwerk Bewust Verbruiken, maar er bestaan ook andere initiatieven
zoals de Fietsbib van Beweging.net. Vaak zijn ze opgezet als burgerinitiatieven al dan niet
ondersteund door het lokaal bestuur. In Oost-Vlaanderen vinden we initiatieven in Aalst, Gent,
Lochristi, Merelbeke of Deinze.
Ook collega’s Putteman en De Wael pleitten in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen al om
een fietsbib op te richten in Dendermonde. Aangezien er dus duidelijk draagvlak is, dat dit project
past in meerdere doelstelling die het stadsbestuur zich voor de komende jaren stelt en dat een
fietsbib met een relatief klein budget kan opgestart worden, hoopt onze fractie dus dat dit snel kan
gerealiseerd worden.

