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540.000 euro voor mobiliteitsoplossingen op 

maat van West-Vlaamse bedrijven 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 539.295,76 euro uit als steun voor West-

Vlaamse bedrijven die investeren in duurzaam woon-werkverkeer. Met die steun in de rug 

kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om 

meer gebruik te maken van de fiets, carpooling openbaar vervoer, randparking… “We 

investeren in harde argumenten die chauffeurs bekeren tot een van de alternatieven voor de 

auto”, zegt Weyts. 

Het Pendelfonds ondersteunt werkgevers en overheden die initiatieven aanbieden voor een 

duurzaam woon-werkverkeer. “Ik wil de Vlamingen verleiden om ook in het woon-werkverkeer te 

kiezen voor de fiets of de bus”, zegt Weyts. 

Tien West-Vlaamse bedrijven krijgen nu, na de 10e oproep van het Pendelfonds, in totaal 

539.295,76 euro financiële steun. Met dat geld investeren bedrijven in een uitgebreid fietsaanbod, 

treinabonnementen, of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpoolparking op het bedrijventerrein. 

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge zet in de eerste plaats in op sensibilisering 

van haar personeel. Daarnaast bouwt ze fietsenstallingen met laadpunten en least ze enkele 

fietsen. Woonzorgcentrum De Ruyschaert in Kortrijk hanteert dezelfde aanpak. Ze promoot en 

coördineert de alternatieven voor de wagen. Uitgeverij die Keure NV uit Brugge least e-bikes en 

zorgt voor de fietsuitrusting van de werknemer. 

“Elk bedrijf kiest een eigen aanpak, maar iedereen heeft hetzelfde doel: het woon-werkverkeer 

duurzamer maken”, stelt Weyts. “Door alternatieven slim te combineren, bereik je in veel gevallen 

nu al sneller en vlotter je werk.” 

 

Indiener Gemeente Steun 

Pendelfonds 

BZIO Oostende € 9.850,00 

Woonzorgcentrum De Ruyschaert Kortrijk € 9.869,76 

Hoor- en revalidatiecentrum Spermalie Brugge € 8.575,00 



VZW Evolis Kortrijk € 51.740,00 

DFDS Logistics Services NV Brugge € 2.660,00 

PZ Onzelievevrouw Brugge € 113.706,00 

vzw Oranjehuis Kortrijk € 8.195,00 

die Keure NV Brugge € 27.300,00 

AZ Sint-Lucas Brugge € 200.000,00 

Feryn Lichtervelde € 107.400,00 

Totaal  € 539.295,76 

 

Contact: 

Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88 

 


