
Dagelijks taxi nemen voor 3,40 euro - 05/09/2014

Oudenaarde - 

In samenwerking met het stadsbestuur bieden de Oudenaardse taxibedrijven De Meyer en Tik 

Tax vanaf 1 oktober aan de Oudenaardse 65-plussers de kans om een goedkoop taxi-

abonnement te nemen. Het voorstel komt van de seniorenraad.

Voor een bedrag van negentig euro per maand voor een eerste gebruiker en zestig 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, 

tussen 9 en 20 uur instaptijd. Voor wie dagelijks de taxi neemt, komt dat neer op slechts 3,40 

euro per dag.

Het abonnement is alleen geldig op het grondgebied van Oudenaarde en gewenste ritten 

moeten ten laatste een dag vooraf worden gereserveerd. Met dat nieuwe project is 

Oudenaarde pionier in Oost-Vlaanderen.

‘Het idee is het resultaat van een enquête bij de ouderen, waarbij onder andere naar 

eenzaamheid gepolst werd’, zegt Claude De Clercq, voorzitter van de Oudenaardse 

seniorenraad. ‘Die eenzaamheid is onder andere het gevolg van een beperkte mobiliteit, zeker 

bij ouderen die in de buitengemeenten wonen en waar slechts een beperkt of geen openbaar 

vervoer is.’

‘Natuurlijk zijn we verheugd dat de stad nu samen met de taxibedrijven De Meyer en Tik Tax 

dit project een kans wil geven. Na drie maanden zullen we het project evalueren. Het systeem 

kan dan ook voor andere doelgroepen worden opengesteld’, zegt De Clercq.

Goedkoper

‘Voor 65-plussers voor wie het aanbod van De Lijn onvoldoende is, die niet meer goed te 

been zijn of die niet meer met de auto rijden, is dit een uitgelezen kans om de eigen mobiliteit 

sterk te verbeteren’, zegt schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V). ‘Als je op 

jaarbasis weinig kilometers met de auto rijdt, is het goedkoper om een taxi-abonnement te 

nemen.’

De taxibedrijven juichen alvast het nieuwe initiatief toe. 
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