
Buurtriksja	Wijgmaal	–		
Bijlagen	subsidiedossier	Komopvoorjewijk	
 
BIJLAGE 1: PROJECTBESCHRIJVING 
 
Beschrijf je projectidee wat uitvoeriger. Wat wil je precies realiseren? Wat is het vooropgestelde 
eindresultaat? Welke meerwaarde heeft het project voor de buurt of wijk? Hoe zal je initiatief 
beantwoorden aan vastgestelde problemen, vragen, wensen, leemten,... in de buurt en/of voor de 
doelgroep? Wie wil je betrekken bij de realisatie? Benoem alle lokale partners. Welke bezwaren 
zouden er kunnen leven in de wijk tegenover jullie initiatief? Waar plan je het project specifiek? Wie 
zijn de eigenaars van het perceel grond waar je project plaatsvindt? 
 
We willen een pool van ong. 12 vrijwilligers recruteren in Wijgmaal om met de riksja 
te rijden en om het klein onderhoud aan de riksja te doen. De reservatie en uitleen 
van de riksja worden georganiseerd door de buurt ism het KELA-team van het WZC: 
het buurtvrijwilligersteam zorgt ervoor dat er op regelmatige tijdstippen voldoende 
riksjarijders zijn, het KELA-team van het WZC zorgt voor klanten voor een ritje 
binnen haar bewonersgroep. Vanaf het lanceringsmoment zijn er geregeld  info- en 
testmomenten voor geïnteresseerde inwoners en vrijwilligers uit Wijgmaal, voor de 
bewoners van het WZC en hun familieleden en vrienden. 
 
In het WZC Wijgmaalbroek leven ong. 145 ouderen (WZC en assistentiewoningen 
samen). Met ons project hopen we het merendeel van de bewoners te bereiken: 60 à 
65% van hen is voldoende mobiel om de transfer te maken in en uit de riksja met 
hulp. Daarnaast neemt het Kine-, Ergo- en Animatie-team het engagement aan om 
met een aantal dementereren af en toe te gaan fietsen.  
Ook voor de minder mobiele inwoners van Wijgmaal willen we het gebruik van de 
riksja open.  
Meerwaarde voor de buurt oa.  

- Het sociale contact tussen bewoners (riksjapassagiers) onderling wordt 
vergroot. en ook met andere mensen uit de buurt.   

- Contact tussen de vrijwillige rikjsarijder uit de buurt en de passagier van 
het WZC 

- Meer contact tussen bewoners van het WZC en de buurtbewoners (met 
de riksja stoppen onderweg, een babbeltje maken, een terrasje doen, ...  

- Het buiten-binnen wordt vergroot voor de bewoners van een WZC.  
Contact houden met de buitenwereld geeft een hoger gevoel van 
welbevinden.   

- Het op de fiets zitten met de haren in de wind geeft een ontspannen 
gevoel, waardoor de bewoner rustiger wordt.  Door dit goede gevoel 
komen er endorphines vrij.  Hierdoor daalt de bloeddruk en de hartslag.  
Wat alleen maar als een positief effect kan worden ervaren.   

- Meer interactie met de nieuwe omgeving,kennismaking met de mooie 
natuur en mooie plekjes in Wijgmaal langs de Dijle, langs de vaart, door 
Wijgmaalbroek, …  

- Meer buiten komen = mobiliteit vergroten, vervoersarmoede doorbreken 



- De meeste bewoners van het WZC zijn stadsmensen en missen de stad. 
Mensen terugbrengen naar hun vroegere leefmilieu, herinneringen 
oprakelen,… 

- Voorkomen van vereenzaming bij bewoners WZC en minder mobiele 
buurtbewoners 

- Positieve ervaring met riksjaritjes met dementerenden waarbij vaak heel 
mooie herinneringen bovengehaald worden bij deze groep 

 
Wie betrekken bij de realisatie?    
Het uitvoeren van het riksjaproject gebeurt door een buurtvrijwilligersteam samen 
met het  KELA-team van het WZC en een pool van vrijwillige riksjarijders. Verder 
worden volgende instanties betrokken bij de realisatie:    

- Wijgmaalse verenigingen zoals Gastvrij Wijgmaal, Ziekenzorg, Okra, 
Parochiewerking: om het aanbod van de rikjsa kenbaar te maken en 
riksjarijders te rekruteren 

- Andere actieve buurten in Wijgmaal waar straatontbijt en/of speelstraat 
georganiseerd worden om het aanbod kenbaar te maken en om 
riksjarijders te recruteren 

- Wijgmaalse sportverenigingen, scholen, jeugdbewegingen om te 
communiceren over de rikjsa en om vrijwilligers te recruteren 

- andere organisaties actief met mensen met een beperking in de buurt (bv. 
dagcentrum van Oostrem in de vroegere jongensschool) die mee zouden 
kunnen gebruik maken van de riksja. 

- Familieleden en vrienden van bewoners van het WZC  
- Een lokale fietsenmaker die voor het geregeld onderhoud kan instaan.   
 

Niet direct problemen of bezwaren verwacht in de buurt.  
Waar plan je het project specifiek? Wie zijn de eigenaars van het perceel grond waar 
je project plaatsvindt? 
De vaste standplaats van de riksja is heyt WZC Wijgmaalbroek, in de Alloingstraat, 
een centraal gelegen plek in Wijgmaal. Daar kan de rikjsa diefstalveilig en droog 
gestald worden in de garage, bevinden zich de sleutels, batterijen en andere 
toebehoren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 2: STAPPENPLAN 
Wat moet er concreet gebeuren om je initiatief te realiseren? Hoe ga je het project aanpakken? Geef 
een overzicht van de verschillende stappen die moeten genomen worden om het resultaat te bereiken. 
Beschrijf die concrete stappen zo nauwkeurig mogelijk, met een tijdslijn, en de taken van de betrokken 
partijen. 
 
Samengevat 
 
Wat Wie neemt 

initiatief? 

I.Voorbereidende fase/opstartfase (jan 2019-maart 2019)  
1. Aankoop van de riksja WZC 
2. Aanduiden standplaats riksja en toebehoren  WZC 
3. opmaak reservatie- en uitleensysteem (aanmaak google drive voor 
logboek, opstarten van google agenda voor reservatie).   

Buurt + WZC 

4. Recrutering van de eerste riksjarijders Buurt 
5. Opmaak afsprakennota voor vrijwilligers/medewerkers WZC op basis 
van een bestaand sjabloon  

Buurt + WZC  

6. Administratief in orde brengen van verzekering voor vrijwilligers 
voor uitleen van de riksja door particulieren uit Wijgmaal  

WZC 
Buurt 

7.  Uitstippelen van aantal routes voor de riksja Buurt 
8. Noodplan opstellen (wat te doen? Noodnummers,…) WZC + buurt 
9. opleiding riksja bestuurders  Buurt  
10. opleiding transfer in en uitstappen leren uitvoeren met inzittenden WZC 
11. Opmaak brief bewoners deelname activiteit, opmaak/aankoop 
communicatiemateriaal (flyers, affiches/banner) 

WZC 

II. Lanceringsmoment (ma- april 2019)  
bekendmaking van buurtriksja + uitnodiging voor een 
lanceringsmoment/demo/infomoment,  Flyeren 

Buurt + WZC 

Invulling demomoment zelf: opleiding/testritten 
Catering etc.  

Buurt 
WZC 

Persbericht: HLN + rondom WZC+ buurt 
III. Implementatieperiode jaar 1 (april-sept 2019) + volgende jaren   
- Opvolgen maandelijkse aanbod riksjarijders (google agenda) buurt 
- zorgen voor passagiers in het WZC WZC 
- opvolging onderhoud van de riksja Buurt  
- opvolging passagiers uit Wijgmaal en omstreken Buurt 
-Opleiding nieuwe chauffeurs Buurt 
 
Meer in detail hieronder …  

I.	Opstartfase	(jan	2019	–	Ma	2019)	
 

1. Aankoop fietsriksja 
Voorkeur gaat uit naar een Christiana bike model 5001, een driewielige fiets met 
elektrische trapondersteuning en twee passagierszitplaatsen vooraan.  (zie foto of 
http://www.bakfietsinfo.be/specials/taxibakfiets/taxibakfiets.php).  
Levertijd van de fiets bedraagt max. 8 weken.  
 
Basis:  

- een uitklapbare instap vooraan (bij recente modellen standaard) 
- dekentje, regenkap, een veiligheidsgordel 
- batterij en oplader (rijbereik met batterij ong. 20-25km)  
- breedte 99cm (is vrij krap voor 2 passagiers maar heeft voordeel dat 

ermee op een fietspad mag gereden worden! (voertuig moet <1m zijn!) 



EXTRA:  -    waterresistente hoes(regen en wind) 
- fietsslot 
- mechanische tijdschakelklok 
- kleine reparatieset 
- extra batterij/oplader 

 
 

 
 
We schatten dat 60 à  65% van de bewoners van het WZC zouden kunnen gebruik 
maken van dit type van riksja.   
Ondertussen wordt deze driewieler al op veel plaatsen in Vlaanderen gebruikt (zie 
www.fietsenzonderleeftijd.be).  
 
2. Standplaats van de riksja en toebehoren 

 
De riksja wordt steeds gestald in de garage (= diefstalveilige en droge plaats), die 
enkel met een sleutel toegankelijk is. Bij de start van het riksjaseizoen (april) krijgt de 
riksja tijdelijk een meer zichtbare plek in het Grand Café om de aandacht te trekken.   
- Sleutel van de fiets, batterij fiets en sleutel garage zijn af te halen aan het onthaal 
(tijdens de weekdagen) en in het WE (bevragen bij de WZC-vrijwilligers van het 
Grand Café). 
- De sleutel van het onthaal wordt mee bevestigd aan de sleutelhanger van het grand 
café. 
- De batterij wordt opgeladen aan het onthaal met mechanische timer (dit om te 
voorkomen dat ze meer dan 24uuroplaadt) 
 
3. Opmaak reservatie- en uitleensysteem 
 
1/ In de inkomhal aan het Grand Café wordt een grote banner geplaatst met 
informatie (hele lente- en zomerperiode).  
Het personeel van het WZC deelt inschrijvingsbriefjes uit aan de bewoners van het 
WZC en dit op de 15de van de maand.  



Via een google agenda kunnen de vrijwillige chauffeurs voor elke 15de van de 
maand noteren wanneer ze beschikbaar zijn. Op basis hiervan, kan het WZC ritjes 
inplannen voor de bewoners.  Het WZC noteert achter elke chauffeur een bewoner 
met naam en kamernummer. Via google drive ontvangt de chauffeur hiervan een 
bericht. De dag voordien verwittigt het WZC de betrokken bewoner van zijn uitstap. 
Particulieren (buurtbewoners) kunnen ritten aanvragen bij de vrijwillige chauffeurs uit 
hun buurt. Deze noteren dan hun aanvraag in de google agenda. 
 
2/ De sleutel en batterij van de fiets en de sleutel van de garage kan worden 
afgehaald  aan het onthaal. In het weekend kan je deze verkrijgen in het Grand- 
Café.  De chauffeur haalt zelf de bewoner af op de kamer. Bij vertrek en aankomst 
noteert de chauffeur of de bewoner in het logboek aan de balie het uur + naam van 
de bewoner. De chauffeur brengt de bewoner terug naar zijn kamer, bergt het 
materiaal terug op en noteert in google drive eventuele reparaties/banden 
oppompwerk, enz. 
We raden aan om de transfer in en uit de riksja onderweg te beperken. Een terrasje 
doen kan ook van in de riksja. Wel is het noodzakelijk dat de riksja steeds bestuurd 
wordt door een hiervoor opgeleide vrijwilliger! 
 
3/ Buurtbewoners huren de riksja zoals een gewone fietsverhuur (per 2u/halve 
dag/dag) tegen een bepaald tarief en met een (ver)huurcontract tss de eigenaar van 
de riksja (het WZC) en de huurder van de riksja. Op deze manier wordt er een 
spaarpotje opgebouwd om de onderhoudskosten te dekken. (tarieven nog te 
bepalen, op basis van vegelijkbare bestaande initiatieven). 
4. Recrutering riksjarijders  
 
Er wordt gemikt op een vaste pool van 12 vrijwillige riksjarijders: mensen die graag 
fietsen, affiniteit hebben met het WZC en haar bewoners en met Wijgmaal, haar 
inwoners en de omgeving.  
Dit luik wordt opgepakt door de buurt door gericht mensen aan te spreken en door 
een oproep te lanceren bij verenigingen in Wijgmaal (Gastvrij Wijgmaal, Ziekenzorg, 
parochiewerking, wielertoeristenclub, chiro…. ) en via de website vrijwilligerswerk 
Vlaanderen.  
 
De riksjarijders worden mee opgenomen in het vrijwilligersteam van het WZC en zijn 
via de verzekering van het WZC mee verzekerd. Ze krijgen een opleiding om met de 
riksja te rijden (verzorgd door de buurt) en worden wegwijs gemaakt met in- 
uitstappen, etc door animatieteam van het WZC.  
 
 
5. Opmaak afsprakennota voor vrijwilligers/medewerkers WZC 
 
Deze afsprakennota omschrijft het takenpakket van de riksjarijder en is een 
handleiding voor de riksjarijder wanneer hij op pad gaat met de riksja met 
passagier(s). De afsprakennota wordt ondertekend door riksjarijder + WZC. 
Een basisdocument van zo’n afsprakennota bestaat al in andere riksjaprojecten 
binnen woonzorgcentra (www.fietsenzonderleeftijd). Het moet enkel nog aangepast 
worden in functie van de concrete situatie van WZC Wijgmaalbroek.      
 
6. Administratief in orde brengen van verzekering voor vrijwilligers   



Bewoners van WZC en GAW zijn verzekerd via het WZC. Voor particulieren 
(bewoners uit de buurt) wordt een andere regeling uitgewerkt op basis van 
bestaande voorbeelden   
 
7. Uitstippelen van routes voor de riksjaritjes 
 
Verkennen van mogelijke uitstapjes met de riksja, beschrijven van de routes, 
aangeven van de afstand en reistijd, rijtips bij mogelijke hindernissen onderweg (bv. 
smalle doorgangen, kasseistroken, .. ; Enkele voorbeelden: langs de vaart naar 
Leuven of richting Tildonk tot aan café Maritime, langs het Lijnloperspad, naar 
Wakkerzeel, naar door Wijgmaalbroek - Kwellenberg, naar kerkhof in Hambos, 
Wilsele Putkapel en Wezemaal, Rotselaar …     
Rekening houden met mogelijke obstakels (paaltjes), totale afstand (in functie van 
batterij),  toegankelijkheid terrasjes, ..  etc.  
De routes worden uitgestippeld en ter beschikking gesteld van de riksjarijders. 
  
8. Wat bij pech onderweg?  
 
Bewoners kunnen onmiddellijk opgehaald worden door het WZC  (Janne, Els, 
Nancy). De riksjarijders heeft alle noodnummers op zak tijdens de rit.   
De riksja kan opgehaald worden met remorque of camionet door een buurtbewoner. 
Eventueel bij niet onmiddellijk beschikbaar, de riksja vastmaken met fietsslot 
(dekentje, kap en dergelijke onmiddellijk meenemen ivm diefstal). 
Evt nog navragen of een pech-onderwegverzekering handig is: bv. bij VAB.  
 
9. Opleiding riksja bestuurders  
 
Ervaring met andere riksjaprojecten – www.fietsenzonderleeftijd.be- wijst uit dat 
riksjarijders best een korte opleiding krijgen vooraleer op pad te gaan met oudere 
passagiers in de buurt. 
De opleiding bevat: 
- het opfrissen van de wegcode voor fietsers en wijzen op speciale zaken voor een 

brede fiets met elektrische ondersteuning  (stukje theorie) 
- specifieke rijvaardigheden inoefenen (aangepaste snelheid, stuurvaardigheden, 

hindernissen nemen, juist gebruik van de elektrische ondersteuning, …) 
(hindernissenparcours, testritjes, ..) 

- rekening houden met specifieke bekommernissen van de passagiers. 
 
De opleiding wordt op verschillende momenten herhaald, telkens wanneer enkele 
nieuwe riksjarijders zich kandidaat stellen. Mogelijke optie om voor het eerste 
opleidingsmoment Mobiel 21 in te schakelen (tegen betaling). Voor de tweede en 
volgende opleidingsmomenten zou dit door de vrijwilligers van de buurt zelf 
opgenomen worden.   
 
10. Opleiding transfer in en uitstappen leren uitvoeren met inzittenden 
 
Het KELA-team verzorgt een opleidingsluik over hoe de bewoners te begeleiden bij 
in- en uitstappen + de transfer van hun kamer tot de rikjsa en terug. 
 
11. Opmaak brief bewoners deelname activiteit, Opmaak/aankoop 

communicatiemateriaal (affiches/banner) 
 



Alle communicatiemateriaal wordt aangemaakt: 
- Een persoonlijke maandelijkse brief voor de bewoners om zich in te schrijven voor een 

ritje met de riksja 
- Een uitnodiging (flyer) voor bewoners en buurt) voor het lanceringsmoment van de rikjsa 

+ demo + opleiding 
- Affiches om op te hangen op verschillende plekken in Wijgmaal om riksjarijders te 

recruteren, om het rikjsa-aanbod en lancereingsmoment bekend te maken,  
- Een grote banner om aan het onthaal, aan het Grand Café op te hangen om de riksja 

onder de aandacht te brengen 

II.	Lanceringsmoment	
 
Voorbereiding:  

- bekendmaking van buurtriksja + uitnodiging voor een 
lanceringsmoment/demo/infomoment (digitale flyer, affiches), verspreiden 
huis aan huis, via affiches, flyers, e-mail…   

- Tijdens de zomermaanden een banner plaatsen in de inkomhal naast het 
tafeltje met de inschrijvingen om de riksja zichtbaar te maken of via 
algemene post op de TV van de bewoners projecteren. 

- Lokale pers uitnodigingen, persbericht 
- … 

Lanceringsmoment zelf:  
- een receptie 
- woordje van de directeur + buren + stad 
- uitleg hoe het werkt 
- demonstratie + eerste korte ritjes van vrijwilligers met bewoners in de 

directe buurt  
- fotoshoot van de eerste bewoners die een ritje maken 

III	Implementatie	
De riksjaritjes zullen vanaf de lente 2019 aangeboden worden.  
Idee is om de riksjaritjes aan te bieden in de lente en in de zomer (periode april-
september). In de beginfase zal dit gebeuren tijdens de diensttijden van het 
animatieteam (dus enkel tijdens weekdagen en tussen XXu en XXu).  
 
Wanneer dit uitleensysteem vlot loopt, willen we ook tijdens het WE en buiten de 
werkuren van het animatieteam graag de riksjaritjes aanbieden aan minder mobielen 
in Wijgmaal. 
 
Qua taakverdeling is de verdeling grosso modo als volgt: 

- de buurt zorgt voor het aanbod van voldoende riksjarijders die opgeleid zijn 
met de riksja te rijden 

- het WZC zorgt voor de riksjapassagiers-bewoners  
 
Opvolging onderhoud riksja. Na elke rit controleert de riksjarijder of de fiets in orde is,  
en laadt hij/zij de batterij terug op. Er is een fietspomp voorzien in de buurt van de 
standplaats om banden op te pompen. Bij pech wordt dit gemeld aan een 
buurtvrijwilliger. Kleine herstellingen (bv. lekke band) worden door deze persoon  
uitgevoerd. Bij grotere mankementen wordt beroep gedaan op een fietsenmaker uit 
de buurt.  



Jaarlijkse onderhoudskost door een fietsenmaker wordt geschat op 150 euro.  Voor 
2019 en 2020 wordt deze kost mee begroot in het subsidiedossier komopvoorjewijk. 
Vanaf 2021 wordt deze kost gedragen door het project zelf. Een spaarpotje voor 
onderhoud en depannagekost door een vrijwilliger met remorque) wordt aangelegd 
met inkomsten uit de verhuur van de riksja aan inwoners uit Wijgmaal.    
 
 
BIJLAGE 3: BEGROTING 
Stel een zo gedetailleerd mogelijke begroting op van alle verwachte inkomsten (ook van andere 
subsidiërende overheden) en geplande uitgaven met toelichting per begroting. Beschrijf ook welke 
materiële of logistieke inbreng je doet (bijvoorbeeld zelf gras zaaien, verven, ...), naast de financiële 
inbreng. 
 
 
kost in 
euro Omschrijving 

6.150 
voor de aankoop van de fietsriksja (incl 1 batterij, batterij oplader, 
verlaagde opstap, dekentje, levering aan het WZC)  

800 extra batterij + oplader 
300 onderhoudskost riksja Jaar 1 en 2 
60 banner (1m x 2m) met staander 

500 promotiemateriaal (flyers + affiches in kleur) 
1.000 catering tijdens lanceringsmoment (à 4euro/pers) 

100 fietsslot, reparatiekit, fietspomp 
30 mechanische tijdschakelklok 

605 

éénmalige ondersteuning bij opstart door Mobiel 21 (eenmalige 
opleiding riksjarijders, uitleg wegcode, testritten, inspiratie voor 
startmoment, aanspreekpunt voor allerlei vragen nadien, deelname 
jaarlijkse inspiratiedag, lidmaatschap internationale netwerk Cycling 
without age) 

  
9.545 Totaal 

 
 
BIJLAGE 4: COMMUNICATIEPLAN 
Hoe ga je het plan communiceren naar de buurt? Stel een zo gedetailleerd mogelijke planning van de 
promotievoering op. Voor initiatieven van socio-culturele verenigingen: welk publiek wil je specifiek 
bereiken? Beoog je publieksverbreding of -verdieping? Hoe wil je hierbij te werk gaan? 
 
Zie lanceringsmoment:  
Via affiches, flyers die vanaf goedkeuring project zullen worden uitgedeeld aan 
bewoners van het WZC en buren van Wijgmaal. Affiches worden verspreid in de 
winkels, verenigingen en dergelijke van Wijgmaal, bv. wereldwinkel, Imeria, Spar, 
kerk, apotheek, kapper, bakker, ’t Werrek,… 
 
BIJLAGE 5: STATUTEN 
Een exemplaar van de statuten als je initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit. 
 
NVT? 
 


