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CyCLO beheert 9 fietsateliers, faciliteert
buurtprojecten met CycloLokal en
staat via CycloParking in voor het
Brussels platform voor fietsparkings.
CyCLO vzw is een sociale
economieonderneming, erkend door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
als Plaatselijk Initiatief voor de
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
en als vereniging ter verbetering van
het stadsmilieu en het leefklimaat.
De volledige ploeg bestond in
2019 uit 93 personen of 74,2
voltijds equivalenten (VTE):
21,5 VTE assistenten, 24,8 VTE
ateliermedewerkers, 11,5 VTE
atelierleiders, 9 VTE voor support
& coördinatie, 2,5 VTE voor
het project van CycloLokal en
4,9 VTE voor CycloParking.
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CYCLO
IN ‘T
KORT
CyCLO vzw sleutelt
dagelijks aan concrete
antwoorden op 3 Brusselse
uitdagingen: mobiliteit,
milieu en werk. Haar
basistools: toegankelijke
fietsmechaniek, opleiding,
hergebruik, fietscultuur
en innovatie.

TOEGANKELIJKE
FIETSMECHANIEK EN –DIENSTEN
CyCLO is een ploeg van gepassioneerde
Brusselse fietsmekaniekers. Dankzij haar
uitgeruste fietsateliers, flexibele openingsuren
en laagdrempelige tarieven staat ze ten
dienste van alle Brusselse fietsers.

OPLEIDING EN JOBS

Met haar socio-professioneel
inschakelingstraject, bestaande uit een
opleiding fietstechniek en een uitgebreide
stage in haar fietsateliers, staat CyCLO voor
een inclusieve Brusselse arbeidsmarkt.

ONDERHOUD EN HERGEBRUIK

Onder het motto minder en beter consumeren,
stelt CyCLO alles in het werk om fietsen
zo lang mogelijk de straat op te houden, in
onbruik geraakte tweewielers opnieuw te doen
circuleren en herbruikbare onderdelen van
afgedankte fietsen opnieuw te laten roderen.

FIETSCULTUUR

Doorheen al haar diensten, maar ook via
samenwerkingen met buurtbewoners en
Brusselse creatievelingen, doet CyCLO
er alles aan om de fiets integraal deel
uit te doen maken van de stad.
25%
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LABORATORIUM

Om op de fiets je evenwicht te bewaren,
moet je in beweging blijven. CyCLO
ontwikkelt dan ook regelmatig nieuwe
fietsdiensten en -projecten die meebouwen
aan het Brussel van morgen.

GERODEERDE
EN ENKELE
FONKELNIEUWE
FIETSATELIERS
Vanuit haar ateliers probeert
CyCLO Brusselse fietsen zo
lang mogelijk
op de straat te houden.
Elk atelier wordt bemand door
een atelierleider en enkele
medewerkers. De ploeg
wordt regelmatig bijgestaan
door assistenten in opleiding.
Samen stonden ze dit jaar
in voor maar liefst 17.786
fietsherstellingen. De 703
mobiele interventies erbij
geteld, voerden de CyCLOfietsmekaniekers in 2019 dus
18.489 herstellingen uit.

Tussen het dagelijkse gesleutel door bewoog
er in 2019 heel wat voor CyCLO. Met
de renovatie van premetrostation Beurs
kreeg de vzw de kans om een extra
fietspunt te openen in een MIVBstation, pal in het centrum van de stad.
Daardoor kan het atelier in de Vlaamse
Steenweg zich nu volledig wijden aan
DIY. Verder kreeg Fietspunt Noord een
eigen definitieve stek en het fietspunt in
Brussel-Luxemburg een extra werkruimte.
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EEN VASTE STEK VOOR
FIETSPUNT NOORD

Na 3 verschillende locaties,
kreeg het allereerste
fietspunt in België in
februari een volwaardig
en definitief atelier in de
buik van het Noordstation.
Na 3 jaar konden de
mekaniekers eindelijk
hun knusse container
verlaten. De ploeg nam
een start in een nieuw,
technisch uitgerust atelier,
voornamelijk ingericht
met recuperatiemateriaal.
Vlak naast het fietspunt,
installeerde opdrachtgever
NMBS ook een nieuwe
vrij toegankelijke en
beveiligde fietsparking.
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EEN GLOEDNIEUW
FIETSPUNT BEURS

Onder impuls van
Brussel Mobiliteit en
parking.brussels werd
samen met de renovatie
van het premetrostation
Beurs een nieuwe,
grote fietsparking
en een bijhorend
fietspunt ingepland.
Het gloednieuwe atelier
bevindt zich op niveau -1,
net onder het Beursplein.
Sinds maart 2019 is er
een nieuwe gemotiveerde
ploeg fietsmekaniekers
aan de slag. Bovenop de
reguliere diensten krijgt
CyCLO’s verhuurvloot
deze centrale locatie als
nieuwe uitvalsbasis. En
voor fietsen die naar een
wasbeurt snakken, is ze er
eindelijk: de bike-wash!
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EXTRA RUIMTE VOOR
FIETSPUNT LUXEMBURG

Fietspunt Luxemburg
kreeg er een nieuw lokaal
bij, en wel één met zicht
op de sporen. Dankzij
deze uitbreiding (en de
nodige inrichting), kan het
fietspunt heel wat extra
herstellingen de baas.
Voor zoveel enthousiaste,
fietsende Elsenaren is dat
geen overbodige luxe…
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FIETSHERSTELLING EN
ONDERHOUD

Een fietser met een defecte fiets is geen fietser
meer. Daarom bestaat CyCLO’s opdracht
voor het grootste deel uit fietsonderhoud
en herstellingen. Onze ateliers nemen de
fietsen aan die elders niet terechtkunnen
en voeren reparaties uit waarvoor ze het
gereedschap en de kunde in huis hebben.
In de fietspunten depanneren we binnen
24u. Gezamenlijk stonden onze ateliers en
fietspunten het afgelopen jaar in voor maar
liefst 18.489 fietsherstellingen. Bovendien
voerde ons mobiel atelier in totaal 717
technische interventies uit; via onderhoud
op verplaatsing van bestaande fietsvloten
en het bemannen van een herstelstand
op uiteenlopende evenementen.

Aantal uitgevoerde fietsherstellingen
in de fietsateliers
Beurs

Luxemburg

Bockstael
Vlaamsesteenweg*

Centraal
		
Zuid

Noord
*Het Atelier in de Vlaamsesteenweg was gedurende een maand
gesloten en vanaf april 2019 gingen we er over op doe-het-zelf.
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Types huurfietsen ter beschikking
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FIETSVERHUUR

CyCLO heeft een uitgebreide fietsvloot ter beschikking
voor verhuur. Stads-, vouw-, kinder- en vrachtfietsen,
aanhangwagens en tandems zijn beschikbaar om de stad op
een andere manier te ontdekken of om een type fiets te testen
alvorens deze aan te kopen. In 2019 gingen er nog 167 via
de NMBS-fietspunten de deur uit en vanaf april 447
vanuit Fietspunt Beurs. In totaal registreerden we dus
614 verhuurbewegingen, waaronder ook verhuur aan groepen.
Op de Brusselse Blue-Bike-teller stonden in 2019 7.275 ritten,
een stijging van maar liefst 19% ten opzichte van 2018. Er
kwamen ook 21 extra fietsen bij. De Brusselse blauwe vloot telt
nu 78 te onderhouden fietsen.
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UITWISSELING

De fietsateliers zijn een plek van uitwisseling
en ontmoeting tussen (niet-) fietsers,
of ze nu beginnend, ervaren of gewoon
nieuwsgierig zijn. Dagelijks informeren we
in onze ateliers en fietspunten Brusselaars,
pendelaars en toeristen over fietsen in de
stad. Naast deze mondelinge uitwisseling
zijn er in elk fietspunt ook brochures en
flyers voorhanden en bieden we de Brusselse
fietskaart en een technisch vademecum van
Les Atelier de la rue Voot te koop aan.
Sinds 2015 registreerden we ook zo’n
12.000 bezoekers in een klantendatabase.
Zij worden via een 3-maandelijkse
nieuwsbrief van CyCLO’s activiteiten op
de hoogte gehouden. Ook via sociale media
enthousiasmeert en informeert CyCLO
haar volgers; Facebook en Instagram
tellen er respectievelijk 7000 en 1250.
Dagelijks bezoeken 500 fietsers CyCLO’s
website, met een duidelijke piek in de
maand september. In een poging externe
doorverwijzingen vanuit de ateliers te
vergemakkelijken publiceerden we er
een dynamische kaart die alle Brusselse
fietsinitiatieven per aangeboden
dienst groepeert: van fietshandelaar
tot fietsclub of koerierdienst.
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DE-DOE-HETZELF-FIETSER

CyCLO wil Brusselaars
ook aanmoedigen zelf aan
het sleutelen te gaan. Naast
de overal vrij te gebruiken
fietspompen, stelt ze in
enkele van haar ateliers al
het nodige materiaal ter
beschikking en deelt ze er
haar knowhow met overgave.
In 2019 telde Atelier
Bockstael zo’n 305 DIYsessies en het nieuwe
Partificipatif Atelier in de
Vlaamsesteenweg 1130
sessies, dus 1635 in totaal.
Voor de lesmodules in
2019 schreven in totaal
278 leergierigen zich in.

13

HET ATELIER PARTICIPATIF

Na een maand sluiting, opende in april CyCLO’s oudste
en befaamdste fietsatelier in de Vlaamsesteenweg
opnieuw de deuren. In Het Atelier Participatif gaat de
fietser vanaf nu zelf aan het sleutelen. Met het succes
van haar lesmodules in fietsmechaniek en van de doehet-zelf-sessies én vooral door de recente opening van
een nieuw fietspunt onder het Beursplein, was voor
CyCLO het ultieme moment aangebroken om op deze
centrale plek de volledige DIY-kaart te trekken. In Het
Atelier Participatif kan de fietser met professioneel
fietsgereedschap aan de slag, al dan niet onder
vakkundige begeleiding van CyCLO’s mekaniekers.
Het atelier is uitgerust met 8 herstelstanden en biedt
zowel tweedehands als nieuwe wisselstukken te koop
aan. Mensen die geen tijd hebben om zelf aan de slag te
gaan of hun fiets liever toevertrouwen aan professionele
mekaniekershanden, kunnen nog altijd terecht bij één
van de fietspunten. Voor leergierige fietsers start er ook
een nieuwe, drietalige reeks lesmodules fietsmechaniek
waarvoor het voortaan mogelijk is zich online in te
schrijven: van een eerste kennismaking met je fiets
en zijn do’s-and-don’ts tot lesmodules die technischer
inzoomen op een fietsonderdeel. Je kan ook kiezen voor
een individuele les of een workshop organiseren voor
vrienden of collega’s. Het Atelier Participatif als plek van
uitwisseling tussen Brusselse fietsers, beginnend zowel
als doorwinterd dus. Ondertussen blijven we in deze
experimenteerfase zoeken naar werkbare formules die
financieel haalbaar en tegelijk laagdrempelig zijn.

HET ATELIER PARTICIPATIF
IN 2020…?

In 2020 willen we van
deze plek een nog
aantrekkelijkere en
ontspannen werkplek
maken die CyCLO’s
veelzijdige opdracht
rond zowel fietstechniek,
circulaire economie
als sociale inclusie
weerspiegelt. Naast
een open atelier met
een lessen- en ruimer
activiteitenaanbod, wordt
het ook de uitgelezen
uitvalsbasis voor de
projecten van CycloLokal.

(IN)SCHAKELEN
MET DYNAMO
CyCLO zorgt voor fietsen
en voor mensen. Met
haar socio-professioneel
inschakelingstraject
DyNAMO wil CyCLO
via een professionele
opleiding in fietstechniek
de brug slaan tussen
Brusselaars met een
afstand tot de arbeidsmarkt
en een bloeiende sector
binnen een gevarieerd
stedelijk fietslandschap.

Twee keer per jaar ontvangt DyNAMO’s
opleidingsatelier telkens 8 personen voor
een uitvoerige theorie- en praktijkopleiding.
Naast de ontwikkeling van technische
competenties trainen de deelnemers ook
hun algemene professionele en sociale
competenties, zowel individueel als in groep.
En hoe deze savoir-faire en savoir-être beter
ontwikkelen dan tijdens een uitgebreide
stage in CyCLO’s ateliers in de stad?
Tijdens de aanmelding maar ook doorheen
het parcours, gaan we samen met de
assistent op zoek naar een gunstige match:
het reguliere CyCLO-traject in de ateliers
of eerder wat meer achter de schermen
in het montageatelier? Misschien is
CycloParking op dit moment een betere
optie? Of wil de assistent met CycloLokal
ook wel eens de Brusselse wijken in?

DOORSTROOMCIJFERS

In de loop van 2019 waren in CyCLO’s
opleidingsatelier en in de fietspunten in
totaal 25 personen in een inschakelingsof doorstroomtraject actief. 10 personen
vervolledigden in 2019 hun traject. 3 cursisten
konden bij CyCLO zelf aan de slag en
één mekanieker startte in de tussentijd op
zelfstandige basis zijn eigen fietsatelier.
De andere 6 zijn opnieuw werkzoekend;
één persoon van hen kon rekenen op
een beloftevolle BAZW-ondersteuning
(Begeleiding Actief Zoeken naar Werk) en één
persoon startte met een aanvullende opleiding.
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Het aantal mensen dat na hun traject onmiddellijk aan de
slag gaat is soms relatief laag, dit ondanks een groeiende
Brusselse fietsmarkt. Maar ook dan is het gelopen
parcours een belangrijke schakel in de professionele
inschakeling. Door nog sterker in te zetten op de algemene
competenties van de doelgroep zet CyCLO alles op
alles om de kloof met de arbeidsmarkt te dichten.

COMPETENTIEONTWIKKELING

Sinds 2017 meet DyNAMO voor interne doeleinden,
op verschillende momenten tijdens het traject, de
competentiewaarden van de cursist; bij aanvang, halverwege
en na afloop. Deze scoring geeft een beter zicht op de
competentieontwikkeling en helpt om sneller werkpunten
te detecteren, zowel voor het individueel traject als voor
DyNAMO’s algemene omkadering. Meer bepaald peilt
ze naar vaktechnische, algemene en maatschappelijke
competenties. Ondanks de vanzelfsprekende sterke vooruitgang
die we tijdens het parcours op vaktechnisch vlak boekten
(stijging van de waarde met factor 2,3) blijft het aanhouden
van de motivatie een van de grootste uitdagingen.

TALEN

Een assistent heeft een
notie van het Nederlands,
maar door een halve dag
per week Nederlands
les bij te wonen in het
Huis van het Nederlands
durft hij/zij fietsers nu
ook in het Nederlands
te verwelkomen.
KLANTGERICHTHEID

aanpassingsvermogen
gezondheid
mobiliteit
huisvesting

5

4

3

2

financiën

1

meerdere
activiteiten

effectieve communicatie
omgaan
met feedback
en opmerkingen
betrouwbaarheid
Franse taal

mechaniek

informatica

stockbeheer
klantenonthaal

samenwerking

motivatie
organisatie

Nederlandse taal

Alvorens de assistenten
één dag per week en
nadien een hele periode
in de ateliers meedraaien
(of op basis van hun
ervaringen) oefenen ze via
rollenspelen reële situaties:
“Een klant komt zijn fiets
ophalen en is verbaasd
over het te betalen bedrag.
Hoe reageer je?”

Algemene vaardigheden
Vakgebonden competenties
Maatschappelijke factoren

Radarweergave van de competentieontwikkeling van
persoon X die het traject helemaal heeft doorlopen

Gemiddelde beginscore
Gemiddelde eindscore
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Algemene vaardigheden
Vakgebonden competenties
Maatschappelijke factoren
Gemiddelde beginscore

COMMUNICATIE EN
ASSERTIVITEIT

Gemiddelde eindscore
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Nederlandse taal

Radarweergave van de competentieontwikkeling van
persoon Y die het traject helemaal heeft doorlopen

Na een conflictsituatie
bereidt Nadia samen
met de cursist een
gepland gesprek voor,
met als houvast hetgeen
aan bod kwam in de
workshop Geweldloze
Communicatie.
AANWEZIGHEID
EN STIPTHEID

Binnen een individueel
opvolgingsgesprek: “Wat
kan je concreet doen
om ervoor te zorgen
dat je niet meer te laat
komt? Wat is voor jou
een haalbaar doel?”
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OPNIEUW DE
STRAAT OP
Op zoek naar een fiets
of een tweede leven
schenken aan één die
in onbruik is geraakt?
CyCLO drijft al jaren
4 circuits van hergebruik
aan: het onder handen
nemen van ongebruikte
fietsen die in de ateliers
worden binnengeduwd,
het opkalefateren en
verkopen van fietsgiften,
het organiseren van
de koop en verkoop onder
fietsers en het teruggeven
van weesfietsen aan
de gemeenschap.

VAN FIETSGIFT TOT EEN
REFURBISHED CYCLO-FIETS

Een goedkope en tegelijk kwalitatieve fiets?
Het bestaat: CyCLO’s refurbished fietsen.
Deze fietsen werden aan CyCLO geschonken
en door onze mekaniekers in opleiding
onder handen genomen. Onderdelen die
slijtage vertonen, vervangen ze door nieuwe
of gebruikte onderdelen in perfecte staat.
Professionele fietsmekaniekers onderwerpen
ze vervolgens nog eens aan een nauwgezette
controle. Bovendien genieten de fietsen na
verkoop van één jaar garantie. Een CyCLOfiets is dus zowel een duurzame, als een
lokale én een sociale aankoop. Op deze
manier kwamen in 2019, 197 fietsen aan
een nieuwe eigenaar; meer bepaald 139
vanuit het atelier van de Vlaamsesteenweg
en 58 vanuit Atelier Bockstael. Na een
ingelaste pauze van de verkoop, lanceerden
we in december 2019 een online vitrine.
Vanaf nu kunnen geïnteresseerden vooraf
de beschikbare fietsen, hun vraagprijs en
technische fiche op de website bekijken.
Voor een testrit en de aankoop is het
vanaf nu in Atelier Bockstael te doen.
Uitzonderlijk verkochten we ook enkele
CyCLO-fietsen op de Bike Sale Day van
Brussel Mobiliteit in Kanal en op onze eigen
fietsmarkt, 18 om precies te zijn.
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FIETSMARKTEN ONDER
PARTICULIEREN
Ook in 2019 organiseerde
CyCLO 2 fietsmarkten op
haar binnenkoer aan de
Koolmijnenkaai. De uitgelezen
kans voor de Brusselaar om
een oud ros te verkopen of een
tweedehandsfiets aan te kopen.
CyCLO’s meerwaarde?
De fietsen worden door
mekaniekers gescreend,
krijgen een technische fiche
toegekend en samen met de
verkoper wordt een billijke
verkoopsprijs bepaald. Via deze
weg, kwamen 305 van de 344
te koop aangeboden fietsen bij
een nieuwe eigenaar terecht.

WEESFIETSEN
TERUG NAAR DE
BRUSSELAARS

In samenwerking met Brussel
Mobiliteit, verschillende
Brusselse politiezones en
gemeentelijke preventiediensten
haalt CyCLO-fietsen op die
in de openbare ruimte werden
achtergelaten en verzamelt
ze in het Brussels depot voor
gevonden fietsen. In 2019 ging
dit om maar liefst 592 fietsen.
Als de fietsen na 3 maanden
niet door hun eigenaar worden
opgehaald, worden ze met zorg
opgewaardeerd en bezorgd
aan scholen, gemeentes en
verenigingen. Dit jaar gingen
op deze manier 108 fietsen
een tweede leven tegemoet.
12 fietsen vonden hun
oorspronkelijke eigenaar terug.
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ANTIFIETSDIEFSTAL
Fietsdiefstal blijft een
ernstig probleem in Brussel.
Het vormt nog steeds
één van de belangrijkste
redenen waarom mensen
stoppen met fietsen.
Daarom zet CyCLO zich in
op verschillende fronten.

AANSPREEKPUNT
FIETSPARKINGS NMBS-STATIONS
CyCLO beheert de fietsenstallingen met
toegangscontrole aan 3 Brusselse treinstations.
Pendelaars met badge kunnen zo hun
fiets op een veiligere plaats achterlaten.
CyCLO staat er in voor de permanentie,
netheid en orde en biedt in haar fietspunten
fietssloten te koop aan. In 2019 beschikten
1172 fietsers over een toegangsbadge voor
deze beveiligde fietsenstallingen, aan een
democratisch jaartarief van 15 euro. De
Parking in het Brusselse Noordstation wordt
niet langer door het Fietspunt beheerd, dat
doet B-parking aan een jaartarief van 75 euro
voor treinabonnees en 125 euro voor anderen.
CYCLOPARKING, MEER,
GROTER EN ANDERS
Voor zij die hun fiets nergens droog en
veilig kunnen stallen, vormen de fietsboxen
en andere beveiligde fietsenstallingen van
CycloParking de oplossing bij uitstek. Voor
haar middelen kan CycloParking nog tot
en met 2020 rekenen op een cofinanciering
van de Europese Unie (in het kader van
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling) en het Brussels Gewest. Het
team werkt samen met Brussel Mobiliteit,
parking.brussels en de deelnemende
gemeenten.
CycloParking is ook een socio-professioneel
inschakelingsproject. Heel wat onmisbare
taken worden verricht door medewerkers
binnen een werkervaringstraject. Ze
verplaatsen zich door het hele Gewest met
de cargofiets voor het onderhoud van de
parkings, informatieverzameling, de diagnose
en oplossing van opduikende problemen.
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3062
FIETSPARKINGS

TEAM VAN

9

PERSONEN
WAARVAN 4
IN EEN INSCHAKELINGSTRAJECT

24

CARGOPARKINGS

3430

AANVRAGEN OP DE WACHTLIJST
2018: 1325

2144

ABONNEES
2018: 1171

17 deelnemende gemeenten
In 2019 tekenden ook Koekelberg, Oudergem
en Sint-Pieters-Woluwe in op het platform
van CycloParking. Ze vervoegden de 14 reeds
aangesloten gemeentes: Brussel-Stad, Elsene,
Etterbeek, Ukkel, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek,
Schaarbeek, Jette, Watermaal-Bosvoorde,
Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem,
Evere en Ganshoren. 17 van de 19 Brusselse
Gemeentes maken dus intussen gebruik van de
CycloParking-diensten.
Nu ook Grote Parkings
In 2019 openden in Brussel maar liefst drie
beveiligde grote fietsparkings. Tijdens de
renovatie van de (pre)metrostations Beurs en
De Brouckère maakt Brussel Mobiliteit van de
gelegenheid gebruik om in het stadscentrum
2 grote fietsparkings te installeren. In februari
telden premetrostation Beurs 628 beveiligde
plaatsen waarvan 610 voor gewone fietsen
en 18 voor cargofietsen en metrostation De
Brouckère 304 beveiligde parkeerplaatsen.
In Anderlecht bouwde parking.brussels aan
metrohalte CERIA een P&R voor auto’s en
fietsen met een beveiligde plaats voor 200
fietsen. Een abonnement geeft een fietser
toegang tot alle drie de parkings.

88%

BEZETTINGSGRAAD
2018: 91%

Nieuwe Buurtparkings
Naast de nieuwe gemeentelijke boxen,
de 9 gewestelijke concessies, de 10
Park&Ride plekken en de ter beschikking
gestelde lokalen van de gemeentes
Elsene en Vorst heeft CycloParking het
genoegen sinds december 2019 een eerste
privé buurtparking ter beschikking te
stellen, meer bepaald in de Marollen in
Brussel-Stad. De samenwerking tussen
een Brusselse familie en parking.brussels
creëerde 8 plaatsen voor gewone fietsen
en 3 staanplaatsen voor cargofietsen in
een buurt waar de vraag groot was.
MOBIB of smartphone
Naast de grote parkings beschikken
intussen 50 fietsboxen over een systeem dat
online toegang kan verlenen. Dankzij de
elektronische sloten die werken op zonneenergie kan het abonnement en de toegang
over een uitgestrekt gebied snel en flexibel
worden georganiseerd. Gebruikers kunnen
bovendien de box openen met hun MoBIBkaart en sinds kort met de smartphone
dankzij de mobiele applicatie Airkey.
Aantal abonnees blijft toenemen
In één jaar tijd steeg het aantal beveiligde
plaatsen zo van 1325 naar 3062 (december
2018 en 2019). Voor cargofietsen ging
dat van 2 naar 24 en maakte het aantal
geabonneerde fietsers een sprong van 1171
naar 2144. Desondanks kampen sommige
wijken nog steeds met wachtlijsten.
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MYBIKE.BRUSSELS

WAT MET DE WACHTLIJSTEN ?
CycloParking ontwikkelde voor
de gemeenten en het Gewest een
maandelijks geüpdatete heatmap die
de online geregistreerde aanvragen
voor (cargo-)fietsparkings geografisch
weergeeft. Omdat het plaatsen van
fietsboxen niet volstaat om aan de
vraag tegemoet te komen, adviseren
we de publieke overheden ook
parkings te creëren in openbare
gebouwen en om privéeigenaars
te helpen bij het transformeren
van een autoparking. Voor deze
privéruimten werken we samen met
parking.brussels aan 2 formules: via
de online-toepassing my parkings
waarbij een garage-eigenaar zelf
instaat voor het beheer van een
gedeelde, beveiligde fietsenstalling of
via het huren van grotere privéruimtes
door parking.brussels zelf (cfr. de
parking in de Nancy-straat).

Lange tijd hanteerde men het graveren van
het rijksregisternummer als strijdmiddel
tegen fietsdiefstal. Deze methode was echter
niet vrij van problemen, bijvoorbeeld bij
het (door)verkopen van een fiets. Daarom
lanceerde Brussel Mobiliteit eind maart 2019
het gratis registratie- en markeringsplatform
www.mybike.brussels. Via deze weg kunnen
Brusselse fietsers in slechts enkele minuten
tijd een fiche aanmaken met daarin de
gegevens van hun fiets en een onverwijderbare
sticker bestellen om op hun fiets te kleven
(met daarop een uniek identificatienummer en
QR-code). Iedereen met een smartphone, bvb.
een potentiële koper of een wijkagent, kan zo
nagaan of de fiets als gestolen werd opgegeven
en indien nodig rechtstreeks contact opnemen
met de rechtmatige eigenaar. CyCLO werkte
mee aan de voorbereiding van deze applicatie
en beheert nu de helpdesk en backoffice van
de website. Ze sensibiliseert rond fietsdiefstal
en -registratie en helpt bij het stroomlijnen
van de bevoegde gemeentediensten
en politiezones. Op 10 maanden tijd
telde het platform 8800 registraties.

HAAL MET
CYCLOLOKAL
DE FIETS NAAR
JE BUURT!
Met CycloLokal geeft
CyCLO extra trapkracht
aan lokale en verbindende
ideeën rond de fiets.
De bedoeling? Samen
andere Brusselaars de
fiets laten (her)ontdekken!
Het mobiele team
legt de vinger aan de
pols bij uiteenlopende
partners in verschillende
Brusselse wijken en
kijken samen welke
projecten mogelijk zijn.
De ploeg ondersteunt
verenigingen of
gemeenten met hun
plan op 4 actieterreinen:
Infopunt, Buurtateliers,
Velo voor Allen, Velofun!

INFOPUNT

Iemand wil een fietsproject starten maar weet
niet goed hoe. Hij/zij zoekt de juiste partner
of mist wat expertise… CycloLokal denkt
met hen mee en brengt ze in contact met
andere enthousiastelingen of verenigingen.
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BUURTATELIERS

Zelf een plek inrichten waar buurtbewoners
hun fietsen kunnen herstellen?
Materiaal, opleiding en beheer,…
er komt heel wat bij kijken. CycloLokal
helpt de initiatiefnemers op weg.

VELOKANIK
Sinds mei 2019 bemant een vast team
vrijwilligers een uitgeruste fietsherstelplek
in de kelder van GC Essegem in Jette.
De cijfers: 11 vrijwilligers, 33 DIY-ateliers
op donderdag, 97 herstelde fietsen,
6 standen op buurtevenementen en veel
opgepompte banden…Wat oorspronkelijk
een initiatief was van CycloLokal in het
kader van een Duurzaam Wijkcontract,
zal in de komende jaren uitgroeien
tot een autonoom buurtatelier.

MOLEMBIKE
Het Centre Communautaire Maritime
droomde van een eigen buurtatelier op de
site van Tour & Taxis. CycloLokal ijverde
mee voor de middelen en stelt alles in het
werk om in 2020 haar eerste bezoekers te
kunnen verwelkomen. Zo helpt het team
bij de inrichting van het herstelatelier
en bij de vorming van vrijwilligers.
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VELO VOOR ALLEN

Sommige verenigingen willen fietsen,
maar hebben niet het nodige gereedschap,
geen stalling of zelfs geen fietsen.
Met een tweedehandsfietsenmarkt,
een workshop,… werkt CycloLokal
zo veel mogelijk drempels weg.

YOUNG BIKE AMBASSADORS
Gedurende enkele namiddagen samen
met een groepje jongeren sleutelen aan
een fiets die uiteindelijk de hunne wordt.
Het is een formule die CyCLO sinds een
paar jaar aanbiedt aan de jongeren van
enthousiaste partnerorganisaties. CyCLO
wil namelijk zoveel mogelijk Brusselaars
warm maken voor fiets en fietsmekaniek.
Het project laat potentiële bike
ambassadors een fiets kiezen waaraan ze
vervolgens samen met een fietsmekanieker
wekelijks zullen sleutelen. De kennis en het
respect voor hun eigenhandig herstelde
fiets groeit gaandeweg. Het resultaat?
Jonge, trotse fietsers in de Brusselse wijken
die de fietsmicrobe mee verspreiden.
Ook dit jaar nam jeugdhuis Foyer in
samenwerking met Het Atelier Participatif,
een workshop in fietsmechaniek op in zijn
programma. Nieuw was het project met
6 jongeren van vzw PCS Coin des Cerises
uit Neder-Over-Heembeek. Zij volgden
na hun bezoek aan het fietsendepot
5 sessies fietsmechaniek in CyCLO-atelier
Bockstael en bemanden in de zomer
zelfs een eigen, lokaal mobiel atelier.

KLEIN KASTEELTJE
Met de hulp van een vrijwilliger hielp
CycloLokal het Fedasil-opvangcentrum
aan een eigen fietsvloot van een 30tal fietsen. Dankzij de tussenkomst van
Les ateliers de la rue Voot ontvingen ze
een gift van Decathlon Belgium NV.
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VELOFUN !

Een geëngageerde Brusselaar of vereniging
wil mensen om zich heen op een plezierige
manier laten kennismaken met de fiets.
Alles kan, van een fietsquiz in de klas tot
een heus fietsfestival voor de hele wijk.

VOLLENBIKE JETTE
In het voetspoor van en
in samenwerking met
Pro Velo, sloeg CyCLO
voor een 2e jaar op rij
de handen in elkaar
met de gemeente
Jette om het Kardinaal
Mercierplein tijdens
3 woensdagnamiddagen
in mei om te toveren tot
een vrolijk fietsparadijs
voor jong en oud.

DESIGN YOUR
BIKE BOX
Wat begon als een
Cyclehack-idee eindigde
in de eerste versierde
fietsbox! Waren daarvoor
onontbeerlijk: de collega’s
van CycloParking, de
design-expertise van
MAD, de ideeën van
de buurtbewoners
en een officiële
inhuldigingsceremonie.

CYCLO UIT
HET ZADEL
CyCLO’s mobiel atelier pootte zijn
herstelstand neer op zo’n 40-tal Brusselse
evenementen; op kleinere festiviteiten
zoals schoolfeesten of Jette Vollenbike
(Gemeente Jette), maar ook op de Bike Sale
Day in Kanal (Brussel Mobiliteit) in maart.
Daar boden we ook een tiental van onze
eigen tweedehandsfietsen te koop aan.
In juni was CyCLO aanwezig op het
vertrek- en aankomstdorp van BXL Tour (een
initiatief van Brussel-Stad) en ontving ze
een fototentoonstelling georganiseerd door
Hors Catégorie voor de deelnemers van de
European Cycle Messenger Championship.
Tijdens de herfstactie Be Bright hielp CyCLO
Brussel Mobiliteit bij het uitdelen van
oplaadbare lichtjes en ontbijt op verschillende
locaties in de stad.

Ook in de Week van de Mobiliteit tekende
het mobiel herstelatelier op Autoloze Zondag
naar goede gewoonte present ter hoogte van
de Beursschouwburg. Fietsers met pech die
zich in een uithoek van de stad bevonden
konden met de GEO-dépannage-kaart kijken
waar ze terecht konden voor technische
hulp. In hetzelfde weekend hield CyCLO
ook haar fietsmarkt onder particulieren.
CyCLO was die week ook aanwezig op
het fietssalon Bike Brussels om er haar
circulair aanbod in de verf te zetten, er de
nieuwe werking van CycloLokal te pitchen,
maar ook om kennis te maken met nieuwe
Brusselse fietsenmakers. Ook CycloParking
stond er haar (nieuwe) gebruikers te woord.

27

Abdelhamid, Abdennour, Ahmed, Alain, Aldo, Alexandre, Anja, Arthur, Aude, Batiste, Benjamin,
Bérangère, Bilal, Bruno, Burak, Carlton, Caroline, Cédric, Christophe, Clavereau, Daniel, Daniel,
Dany, Dominik, Donatos, Dries, Dylan, Emmanuel, Eric, Fabien, Fabienne, Fathi, Floran, Francesco,
Francisco, François, Garabed, Gert, Gunter, Hamza, Ibrahima, Inès, Isabelle, Isabelle, Jacques, Jamal,
Jan, Jean, Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Pierre, Jeroen, Joachim, Joachim, Julien, Kabong, Katarzyna,
Kenza, Lazez, Louis, Luben, Lucas, Ludovica, Maarten, Maarten, Manuel, Marc, Marguerite, Marie,
Marko, Martin, Michael, Mohamed, Mohamed, Mustapha, Olivier, Nadia, Nathan, Nele, Ousmane,
Patrick, Philippe, Renaud, Robin, Saad, Samuel, Samuel, Sasha, Simon, Steve, Stijn, Sylvain, Sylvie,
Tania, Thomas, Tom, Toni, Véronique, Vincent, Vincent, Xavier, Xavier, Yassin, Yvan, Zjef.

CyCLO vzw
85 Vlaamsesteenweg · 1000 Brussel
02 512 68 90 · cyclo@cyclo.org
www.cyclo.org

Met de steun van / In samenwerking met
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