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Wil je een elektrisch ondersteunde fiets testen? 
 
Een elektrische fiets kopen is een aanzienlijke investering. Hoe weet je of dit soort 
tweewieler aan je verwachtingen tegemoetkomt? De gemeente Vorst en ProVelo bieden 
een duwtje in de rug aan alle Vorstenaren die overwegen om een elektrische fiets aan te 
schaffen. 
 

Gedurende 2 weken, van 14 tot 28 juni, organiseren de 
Mobiliteitsdienst van de gemeente Vorst en ProVelo een 
gratis test van elektrische fietsen voor de Vorstenaren. 
Om deel te nemen hoef je je alleen maar vóór 30 mei in 
te schrijven door een formulier in te vullen op de 
website van de gemeente: www.vorst.brussels Opgelet, 
het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 deelnemers. 
 
De geselecteerde kandidaten worden persoonlijk 

verwittigd. Op maandag 14 juni , van 17 tot 20 uur, krijgen zij in de lokalen van de abdij van 
Vorst een theorie- en praktijkles over het gebruik van de elektrisch ondersteunde fiets. 
Daarna kunnen ze twee weken lang over een fiets beschikken. De fietsen worden op 
maandag 28 juni om 17 uur terug ingeleverd in de abdij van Vorst. 
 
Esmeralda Van den Bosch, schepen van Mobiliteit van Vorst (GROEN): “Wij organiseren dit nu 
al voor de vierde keer en telkens is het een groot succes.  Daarom raad ik alle geïnteresseerden 
aan om niet te lang te wachten met de inschrijving. Omwille van de coronacrisis zijn steeds 
meer mensen geneigd om een elektrische fiets te kopen: het is immers uiterst handig voor 
lange ritten want het is minder vermoeiend en het is praktisch om je in de stad te verplaatsen. 
Een elektrische fiets heeft zijn eigen specifieke kenmerken, hij is zwaarder en je moet er dus 
anders mee omgaan dan met een klassieke fiets. Daarom bieden wij, naast het uitlenen van 
de fiets, ook een basisvorming. Zo kan iedereen goed geïnformeerd en uitgerust aan de slag." 
 
Om deel te nemen moet je in Vorst wonen, minstens 18 jaar oud zijn, je ertoe verbinden de 
fiets 2 weken te gebruiken en 2 evaluatievragenlijsten in te vullen (aan het einde van de 
uitleenperiode en 6 maanden nadien).   
 
Samen met de fiets wordt er ook een slot en een helm uitgeleend. Het is ook mogelijk om een 
kinderzitje of een fietstas toe te voegen. 
 
Meer informatie?   

Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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