
OUDENAARDE VANDAAG

Stad wil met taxi-abonnement senioren uit isolement 
halen

Vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de seniorenraad en de twee Oudenaardse taxibedrijven stelden gisteren het taxi-abonnement voor. - Foto Ronny De Coster

Met een abonnement dat 90 euro per maand kost, kunnen senioren in Oudenaarde voortaan elke dag de taxi nemen. 

Taxibedrijven hebben samen met de stad een formule uitgewerkt, een primeur in Oost-Vlaanderen.

In Oudenaarde is ongeveer een vierde van de 30.000 inwoners ouder dan 65 jaar. "Uit een enquête die wij hebben gevoerd, is gebleken 

dat velen in een isolement zitten, omdat ze zich niet kunnen verplaatsen: het openbaar vervoer is in onze stad met zijn landelijke 

deelgemeenten ontoereikend. Ook de Belbus van De Lijn biedt niet de mogelijkheden die de mensen vragen. Daarom hebben wij aan de 

stad het voorstel gedaan om een abonnement uit de werken, waarmee senioren en bejaarden elke dag aan een sterk gereduceerd tarief 

een taxi kunnen nemen", vertelt seniorenraadvoorzitter Claude De Clercq hoe het idee is ontstaan.

"Voor een bedrag van 90 euro per maand voor een eerste gebruiker en 60 euro vanaf de tweede gebruiker (gedomicilieerd op hetzelfde 

adres) kunnen 65-plussers een taxi-abonnement kopen. Ze hebben dan recht op twee taxiritten per dag, behalve op zondag, en dat 

tussen 9 uur en 20 uur. Het abonnement is enkel geldig op het grondgebied van Oudenaarde. De gewenste ritten moeten ten laatste een 

dag op voorhand gereserveerd worden. Het taxibedrijf engageert zich om zoveel als mogelijk de ritten in te plannen op de door de klant 

aangevraagde uren", verduidelijkt Lieven Cnudde (CD&V), schepen van Seniorenzaken.

"Voor mensen die maar 4.000 kilometer per jaar afleggen, is zo'n abonnement zelfs goedkoper dan een eigen wagen", heeft de schepen 

becijferd.

Het project wordt geëvalueerd na drie maanden. "Het project werkt al goed in Kortrijk, Brabant en Limburg. Ik geloof dat hier in 

Oudenaarde ook een markt voor bestaat", bedenkt Cnudde.

Meer info is te verkrijgen bij de deelnemende taxibedrijven: Taxi De Meyer (055/31.31.31, info@taxidemeyer.be) en Tik Tax: 

(055/69.69.69, info@tiktax.be). (DCRB)

Hoor jij in deze lijst? Klik hier. Volledig scherm
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