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SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

 

Betreft:  Verhuur Bluebikes  

 

Geachte,  

 

Graag had ik volgende info verkregen over de ontleningen van de zogenaamde Bluebikes:  

 

1. Hoeveel ontleningen vonden plaats sinds de start van het project? 

2. Wat waren de aantallen per maand en per locatie waar de fietsen worden aangeboden? 

3. Wat is het totale kostenplaatje van dit project? Hoeveel bedraagt het financiële aandeel van 

de stad, per jaar en sinds de start van dit project? 

 

Hoogachtend. 
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Schriftelijke vraag: verhuur Bluebikes 

Geachte heer Verhoeven, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

- Hoeveel ontleningen vonden plaats sinds de start van het project? 

Sinds 2015 zijn er in Lier ruim 21.000 ritten met de Blue-bikes afgelegd, door een kleine 2.000 unieke gebruikers, 

waaronder 213 unieke inwoners uit Lier. De overige gebruikers zijn afkomstig uit heel Vlaanderen, maar vooral afkomstig 

uit de grote steden: Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen, Herentals…  

Het unieke aan het Blue-bike project is dat dankzij de combinatie trein + fiets lange autoverplaatsingen vanuit heel 

Vlaanderen vervangen worden door trein + fiets als duurzaam alternatief. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde 

verplaatsing “trein + Blue-bike” ca. 90 km bedraagt. Bijgevolg zijn er ca. 2 miljoen kilometers duurzaam afgelegd dankzij de 

opstart van Blue-bike in Lier. 

Sinds de opstart in 2015 kent het project een continue, sterke groei: van 1.694 ritten in 2015 naar 4.427 ritten in 2019, wat 

een bijna een verdrievoudiging is in vier jaar tijd. De Blue-bike deelfietsen spelen met andere woorden in op een sterk 

groeiende behoefte en bewustzijn.  

Door de Corona crisis is de groei logischerwijs sterk beïnvloed. Dit geldt voor alle Blue-bike locaties en voor alle vormen 

van openbaar vervoer. Blue-mobility hoopt volgend jaar terug aan te takken bij het aantal ritten van het pre-Corona jaar 

2019. De voorbije september maand zat het aantal ritten reeds terug op 93% van het pre-Corona niveau. Door de vierde 

golf is er terug een daling. 
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- Wat waren de aantallen per maand en per locatie waar de fietsen worden aangeboden? 

 

Hieronder het aantal ritten per maand en per locatie. De cijfers zijn actueel tot 7 december 2021 (m.a.w. de cijfers voor 

deze maand geven enkel de eerste week van december weer). 

 

Parking Lier De Mol 

 

 

 



 

Halte Lier Veemarkt 

 

 

Lier station 

 

 

- Wat is het totale kostenplaatje van dit project? Hoeveel bedraagt het financiële aandeel van de stad, per jaar en 

sinds de start van dit project? 

In 2015 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Stad Lier en Blue-mobility. De Stad Lier verstrekt jaarlijks een OPEX 

werkingstoelage aan Blue-mobility voor het beheer en onderhoud van de Blue-bike deelfietsen en locaties. Het beheer en 

het onderhoud worden uitbesteed aan het lokale maatwerkbedrijf Werkmmaat vzw. Deze overeenkomst zorgt met andere 

woorden voor lokale tewerkstelling. 

De Stad Lier betaalt jaarlijks een forfaitair bedrag van € 10.648,00 incl. btw aan Blue-mobility voor de uitbating van de 

Blue-bike deelfietsen. Gezien het forfaitair karakter daalt de tussenkomst per rit bij een stijging van het aantal ritten. 

In 2020 heeft de stad Lier eenmalig een commerciële korting gevraagd en gekregen, waardoor er minder werd betaald:  

2016 : 10.648 EUR 

2017 : 10.648 EUR 



 

2018 : 10.648 EUR 

2019 : 10.648 EUR 

2020 : 6.374 EUR 

2021 : 10.648 EUR 

(In 2016 werd er ook geïnvesteerd in een sleutelautomaat op de Mol voor een bedrag van 19.290,45 EUR.) 

 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Katleen Janssens Frank Boogaerts 

Algemeen directeur Burgemeester 
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