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Kortemark pakt uit met deelfietsen 
Kortemark launches bike sharing system 

29 maart 2021 

Ook in Kortemark kan je voortaan fietsdelen. 10 fietsen, zowel gewone als elektrische, staan vanaf 

29 maart klaar aan het lokale Hoppinpunt en kunnen tegen een kleine vergoeding ontleend worden. 

“We hebben gekozen voor duurzame, degelijke fietsen die voorzien zijn van een slim fietsslot”, zegt 

Lynn Vermote, schepen voor mobiliteit en fietsbeleid. 

From now on you can rent a bike via the local bikesharingsystem at the railwaystation in Kortemark. 

From the 29th of March, 10 (e-)bikes, are available at the local mobilityhub and can be borrowed for 

a small fee. "We have chosen for durable, solid bicycles that are equipped with a smart bicycle lock," 

says Lynn Vermote, politically responsible for the mobility and bicycle policy in Kortemark. 

 

De deelfietsen werden aangekocht bij lokale fietshandelaar Eric Claerhout uit Kortemark. Het gaat over 

gewone fietsen en e-bikes. De fietshandelaar zal ook instaan voor het onderhoud van de deelfietsen. 

Opmerkelijk is dat de batterijen van de e-bikes zullen worden opgeladen door vzw De Stoasje. Dit lokaal 

initiatief organiseert reeds verschillende dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke of 

meervoudige beperking in het voormalige stationsgebouw. “Het opladen van de batterijen en het 

controleren van de fietsen kan perfect als activiteit worden uitgevoerd”, zegt schepen voor sociale 

zaken en gelijke kansen, Christine Logghe. “De samenwerking met vzw De Stoasje is zo een mooi 

voorbeeld van een inclusieproject.” 

The shared bicycles were purchased at a local bicycle shop Eric Claerhout from Kortemark. It concerns 

normal city bikes and e-bikes. The owner of the local bicycle shop will also take care of the maintenance 

of the bikes. Remarkable is that the batteries of the e-bikes will be charged by vzw De Stoasje. This 

local initiative already organises day activities for people with a mental or multiple disabilities in the 

former station building. "Charging the batteries and checking the bikes can perfectly be done as an 

activity," says Christine Logghe, politically responsible for social affairs and equal opportunities in 

Kortemark. "The cooperation with vzw De Stoasje is thus a nice example of an inclusion project." 

 

“Dankzij het Vlaamse Klimaatfonds en de Europese interregprojecten Stronger Combined en 

Transmobil  speelt de gemeente in op het model van basisbereikbaarheid dat de Vlaamse overheid wil 

uitrollen vanaf 2022”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. Momenteel worden op 

verschillende plaatsen in Vlaanderen Hoppinpunten aangelegd. Op deze plekken zullen reizigers vlot 

en comfortabel kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. “De deelfiets vormt 

een belangrijke schakel. Voor korte verplaatsingen is deze vaak sneller dan te voet of zelfs met de 

auto”, getuigt schepen Lynn Vermote.  

"Thanks to the Flemish Climate Fund and the European Interregprojects Stronger Combined and 

Transmobil, the municipality is responding to the model of basic accessibility of the Flemish Public 

Transport that the Flemish government wants to roll out from 2022," says Geert Sanders, general 

manager of WVI. Currently, “Hoppinpoints” are being constructed in various places in Flanders. At 

https://hoppin.be/
https://hoppin.be/


these recognizable locations, travellers will be able to switch easily and comfortably from one mode 

of transport to another. "The bicycle sharing system is an important link. For short trips, it’s often faster 

than walking or even using a car", says Lynn Vermote.  

 

“De komst van een Hoppinpunt of mobipunt bij het voormalig treinstation heeft voor Kortemark een 

grote meerwaarde”, besluit burgemeester Karolien Damman. “De stationsomgeving van Kortemark 

bevindt zich in het centrum van de gemeente waar er al verschillende buurtwinkels aanwezig zijn en 

ook het gemeentehuis met haar dienstverlening op loopafstand bereikbaar is. Door hier tevens een 

aanbod van deelfietsen, een fietspomp en een pakjesautomaat te voorzien en op termijn  een 

aangename wachtruimte voor pendelaars te realiseren, kan het voormalig station van Kortemark 

uitgroeien tot een volwaardig Hoppinpunt.”  

"The start of a Hoppinpunt at the former railway station has a great added value for Kortemark," 

concludes mayor Karolien Damman. "The station environment of Kortemark is situated in the centre 

of the municipality where various local shops are already present and the town hall is within walking 

distance. By also providing a supply of shared bikes, a public bicycle pump, an parcel locker system 

from BPost, and eventually realising a pleasant waiting room for commuters, the former railway station 

of Kortemark can grow into a fully-fledged Hoppinpunt."  

 

Slimme sloten – Smart locks 

Het systeem van deelfietsen met vaste standplaatsen wordt mogelijk dankzij het gebruik van slimme 

sloten, die een ingebouwde GPS hebben en geopend kunnen worden met een app op de smartphone. 

Wie het aanbod wilt uitproberen, kan de Mobit app downloaden op je smartphone, een account 

aanmaken en vervolgens een fiets ter plekke openen via de app.  

The bicycle sharing system with fixed bike rack is made possible thanks to the use of smart locks, which 

have a built-in GPS and can be opened with an app on the smartphone. Those who want to try out the 

offer can download the Mobit-app to their smartphone, create an account and then open a bike via 

the app.  

 

Voordelig – Advantageous 

Het gebruik van de (elektrische) deelfietsen van Kortemark is voordelig en makkelijk. Per rit betaal je 

slechts 1 EUR en je mag een ganse dag met de fiets rondrijden. De eerste keer dat je de app oplaadt 

zal je een waarborg van 29 EUR betalen en een minimaal instapbedrag van 5 EUR moeten opladen op 

je wallet of digitale portefeuille. Deze wallet zal gebruikt worden om je ritten te betalen. Wanneer je 

uit het systeem wil stappen, krijg je de waarborg en restbedrag op je wallet teruggestort. 

Using the (electric) bikes in Kortemark is cheap and easy. You only pay EUR 1 per ride and you can use 

the bike for a whole day. The first time you load the app, you will pay a deposit of EUR 29 and have to 

load a minimum of EUR 5 into your wallet or digital purse. This wallet will be used to pay for your rides. 

When you want to leave the system, the deposit and remaining amount will be refunded to your wallet. 

 

 

 



Evaluatie - Evaluation 

Via de software van de slimme sloten zal Kortemark monitoren hoe frequent de fietsen gebruikt 

worden, welke defecten het meest voorkomen, etc. Zo kan Kortemark snel inspelen op de behoeften 

en problemen van gebruikers. “Bij het veelvuldig gebruik van de fietsen, zal Kortemark investeren in 

bijkomende fietsen en sloten”, besluit schepen Lynn Vermote. 

The software of the smart locks will monitor how often the bicycles are used, which defects occur most 

frequently, etc. In this way Kortemark can quickly anticipate the needs and problems of users. "If the 

bicycles are used frequently, Kortemark will invest in additional bicycles and locks," concludes Lynn 

Vermote. 

 

 

 

 

 

 


