Fietspunten dreigen te
verdwijnen door NMBS
Door een besparing
van de NMBS dreigen
de fietspunten aan de
stations van Turn
hout, Geel en Mol te
verdwijnen. ‘Een veer
tiental jobs komt daar
door in gevaar’, zegt
Gust Vos van het over
koepelende Fietsen
atelier.

Besparingen brengen sociale tewerkstelling in gevaar
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Bollebozen
bouwen een
hovercraft

BART VAN DEN LANGENBERGH
TURNHOUT/GEEL/MOL
Aan de stations van Geel, Turn
hout, Mol en Herentals zijn al
enkele jaren fietspunten geïn
stalleerd. De fietspunten zijn
plaatsen voor sociale tewerk
stelling waarbij de medewerkers
instaan voor het onderhoud en
de netheid van fietsenstallingen.
Ze voeren ook fietsherstellingen
uit en op sommige plaatsen wor
den zogenaamde BlueBikes ver
huurd.
De NMBS wil in 2016 de geld
kraan dichtdraaien voor 15 van
de 43 fietspunten in het land.
Deze besparingsoperatie heeft
ook gevolgen voor de fietspun
ten in de Kempen. De fietspun
ten van Geel, Mol en Turnhout
dreigen te verdwijnen. Het fiets
punt in Herentals kan blijven
bestaan, maar dan met vermin
derde werkingsmiddelen. Gust
Vos, coördinator van Fietsen
atelier Mol dat instaat voor de
fietspunten in Mol, Geel en He
rentals, kan de plannen van de
NMBS niet vatten. ‘Als de fiets
punten zouden verdwijnen, dan
zou het personeel van de NMBS

De laatstejaars tonen
hun hovercraftproject.

opnieuw zelf moeten instaan
voor de fietsenstallingen’, zegt
Gust Vos. ‘We merken dat heel
wat mensen met de fiets naar
het station komen in plaats van
de auto te nemen. Er zijn hier
door heel wat meer reizigers die
de trein gebruiken.’
In het fietspunt van Mol is er
plaats voor 608 fietsen, in Geel
628 fietsen, in Herentals 886
fietsen en in Turnhout kunnen
500 fietsen veilig worden weg
gezet. ‘We vrezen dat door de
besparingsplannen de jobs van
veertien personen in de Kempen
in gevaar komen’, zegt Gust Vos.
Het fietspunt aan het station
van Geel stond donderdagmid

GEEL Het prototype van
de hovercraft die ze tijdens
de lessen Engineering bouw
den, is een tafelmodelletje.
Alle wiskunde, elektronica
en software die ze daarin
stopten, is indrukwekkend.
Het SintJozefsinstituut was
een van de eerste scholen om
de intussen immens populaire
STEMrichting (Science,
Technology, Engineering, Ma
thematics) te integreren. Daar
rond ging de school een sa
menwerkingsproject aan met
de KU Leuven, hogeschool
Thomas More en een handvol
Carine Jacobs, Leo Vannueten en Constant Meurs zorgen voor de
andere scholen. ‘Elk van die
netheid van de fietsenstallingen aan het station van Geel. Foto: bvdl
scholen ontfermde zich over
één project en werkte dat dit
dag goed vol. De drie aanwezige
ook voor hen gevolgen’, zegt
jaar uit’, zeggen leerkrachten
personeelsleden reageerden ver Gust Van Gils van Den Aas. ‘In
Dirk Tormans en Bram Vleu
rast ‘Dit zou geen goede zaak
de vier jaar dat het fietspunt be gels.
zijn. We zorgen ervoor dat de
staat, merken we een groot ver
‘Het zijn basistechnieken die
fietsen correct worden weggezet schil. Het aantal diefstallen is
ze in de tweede graad opbou
en onderhouden de stallingen.’
gedaald en er is veel minder
wen, zoals robotjes program
zwerfvuil.’
meren, elektronica en optica.
Den Aas
De Turnhoutse schepen van
Al die technieken worden sa
Mobiliteit Marc Boogers
men toegepast in de bouw van
In Turnhout staat de vzw Den
(Groen) wil de problematiek van de hovercraft’, zeggen leerlin
Aas in voor het beheer van het
de fietspunten mee in de ge
gen Mathias Mols en Toon
fietspunt aan het station. ‘We
sprekken met de NMBS over de Caeyers.
vrezen ook voor het voortbe
treinstellen en besparingen op
Voor het zweefvaartuig
staan van het fietspunt. Onze
nemen. ‘Met de afbraak van de
schreven de scholieren zelfs
acht werknemers kunnen ook
fietspunten zetten we een stap
een eigen app. ‘Als je de app op
worden ingezet in het Fietshuis
terug’, zeggen ook CD&Vka
automatisch instelt, weet de
in de Gasthuisstraat en aan het
merlid Jef Van den Bergh en
hovercraft aan de hand van de
stadspark, maar de plannen van
fractieleider Servais Verherstra eigen sensoren hoe hij moet
de NMBS hebben ongetwijfeld
eten.
bewegen.’ (ho)
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