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Inplanting van nieuwe VELO-stations in Borgerhout 
Interpellatie 
 

Toelichting: 

Ik heb jaren geleden, samen met collega Ludo De Ranter, in de gemeenteraad een voorstel 

ingediend om naar het voorbeeld van de Scandinavische landen ook in Antwerpen 

“uitleenfietsen” in te voeren. Het heeft heel lang geduurd, maar uiteindelijk heeft men dat 

voorstel gerealiseerd en kreeg het de naam “Velo” mee.  We kunnen vandaag VELO – met 

1000 publieke fietsen aan 85 stations – echt als een succesproject beschouwen, een project 

waar ik ook altijd mijn schouders onder heb gezet en dat ook leeft bij de Borgerhoutenaren. 

Denk maar aan de facebookgroep van de buurtbewoners van de  Peperbus aan het 

Krugerplein. Het bericht dat er bijkomende plaatsen en VELO-stations gingen worden 

ingericht, vond ik dan ook zeer leuk om te horen. Een verdichting van het netwerk. Dat 

hoor ik graag. De slaagkansen van het project liggen namelijk vaak bij een nauwgezette 

plaatsing van de stations, opdat het VELO-netwerk genoeg knooppunten heeft die op 

wandelafstand van elkaar liggen. Het Gemeentelijke Autonoom Parkeerbedrijf deed daarbij 

suggesties voor acht nieuwe locaties van VELO-stations van in totaal 123 fietsen. Vier 

hiervan werden weerhouden, namelijk aan de Engelselei, Turnhoutsebaan, Fonteinstraat en 

het Vinçotteplein. 1) In de Gazet van Antwerpen van 16 februari maakte u gewag van 

alternatieve locaties die volgens u beter gelegen zijn. Welke zijn deze? En waarom vindt u 

deze beter gelegen? 2) Welke criteria gebruikt het districtsbestuur voor de inplanting van de 

verschillende stations? Wat is het verschil met de criteria die het Gemeentelijk Autonoom 

Parkeerbedrijf heeft  
 

Antwoord 
Gehoord de toelichting van raadslid Nahima Lanjri en het antwoord van districtsschepen 

Roger 

 

Koreman: 

Zoals u terecht opmerkt zal dit project nog meer succes kennen wanneer we de Velostations 

verdichten en op loopafstand van mekaar kunnen installeren. Keuzes om stations in te planten 

zijn niet altijd vanzelfsprekend. De plaatsen moeten in het verlengde van de andere plaatsen 

liggen, ze moeten veilig zijn voor de gebruikers en goed zichtbaar. Plaatsen aan grote 

publieke evenementen worden bijvoorbeeld niet gekozen, zoals dicht bijvoetbalstadia of het 

Sportpaleis omdat dit het beheren van het station niet mogelijk maakt.Zo ook bijvoorbeeld bij 

stadsgezichten, ik denk hier aan de Stadswaag.De voorgestelde doch niet weerhouden 

plaatsen zijn:Bleekhofstraat (ter hoogte van de Aldi): matcht niet bij de eventuele 

herinrichting van het kruispunt 

Bleekhofstraat/Monten/Sergeyselsstraat.Cronjéstraat/Vinçottestraat: stoort de heraanleg van 

het speelplein. Als alternatief wordt het Krugerpark voorgesteld. Voorlopig ter hoogte van de 

Delareystraat(24 fietsen); Wijnegemstraat nr 35 is de fietsenstalling van Rataplan. Er wordt 

gezocht naar een locatie in de buurt van het Terloplein.Turnhoutsebaan/Zegelstraat op de 

plaats waar het politiekantoor zou komen.Het Veloproject is een initiatief van GAPA en Clear 

Channel .Zij doen voorstellen waareventuele stations worden ingepland in functie van 

bereikbaarheid en verdichting van het netwerk. Als district kunnen we advies geven over de 

opportuniteit van het in te planten station. 


