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.

