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Huishoudelijk reglement Op Wielekes Lummen 
 

Juridische motivering 

 

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40 en 41 

 

Gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 houdende goedkeuring gemeentelijk klimaatactieplan 2030 

 

Feitelijke motivering 

 

De projectoproep van de Provincie i.s.m. Bond Beter leefmilieu voor realisatie van de klimaatdoelstelling ‘Naar een 

circulaire en delende gemeente’ 

 

'Op Wielekes: regel een bib voor kinderfietsen’ als een van de projecten ter promotie van fietsen bij kinderen tot 

twaalf jaar 

 

Het toegankelijk maken van kwalitatieve kinderfietsen door middel van een deelsysteem 

 

Het advies van de milieuraad 

 

De begeleiding van de opstart door VZW Netwerk Bewust Verbruiken (nu: ‘De Transformisten’) tegen een kostprijs 

van 2 625,00 euro, startpakket van tien tweedehandse fietsjes en steun van de provincie Limburg inbegrepen 

 

Besluit 

 

Artikel 1 Omschrijving project 

 

De gemeente Lummen neemt deel aan het project ‘Op Wielekes’, een bibliotheek voor kinderfietsen. 

 

Elk kind van 2,5 tot 12 jaar van een gezin wonende in Lummen kan een kinderfiets lenen en inruilen tegen de 

voorwaarden verder bepaald in dit reglement. 

 

Artikel 2 Plaats en openingsuren 

 

Op Wielekes Lummen zal, op afspraak, elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur 

geopend zijn in de garage van ‘t Sjamajeeke, gelegen in de Pastoor Frederickxstraat 11 te Lummen. 

 

Op die plaats kunnen fietsen worden gedoneerd, afgehaald of teruggebracht. 

 

Artikel 3 Lidmaatschap 

 

Wie lid wenst te worden van de fietsbibliotheek ondertekent het contract, dat als bijlage aan dit huishoudelijk 

reglement werd gevoegd. 

 

Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt 30,00 euro voor de eerste kind per gezin en 20,00 euro voor elk volgend kind. 

Het lidgeld wordt betaald na ondertekening van het contract en bij elke verlening, na ontvangst van een factuur. 

 

Bij donatie van een fiets krijgt men een lidmaatschap cadeau. 

 

Bij stopzetting of opzegging van het contract wordt er geen lidgeld terugbetaald. 



GR 20220301 Huishoudelijk reglement Op Wielekes Pagina 2 van 2 

 

Artikel 4 Waarborg en terugbrengen fiets 

 

Er wordt geen waarborg gevraagd. 

 

Wordt de fiets niet teruggebracht bij de beëindiging van het contract, wordt een boete van 50,00 euro 

aangerekend. 

 

Schade aan de fiets wordt aangerekend. Normale slijtage wordt niet aanzien als schade. De vaststelling van de 

schade gebeurt bij aflevering van de fiets. 

 

Artikel 5 Duurtijd contract 

 

Het contract wordt afgesloten voor een jaar en wordt na een jaar stilzwijgend verlengd. Bij niet-betaling van de 

lidgelden kan er geen fiets meer ontleend worden en kan het contract stopgezet worden. 

 

Het contract kan door de gebruiker te allen tijde worden stopgezet als de fiets wordt teruggebracht.  

 

Als er aanwijzingen zijn van grove of herhaaldelijke inbreuken op dit reglement of andere gemaakte afspraken, kan 

de gemeente Lummen het contract opzeggen zonder opzegperiode. De gebruiker kan dan geen fietsen meer 

ontlenen en heeft geen recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 6 Engagement gebruiker 

 

De gebruiker engageert zich om de fiets goed te gebruiken en te onderhouden. 

 

Bij defect of minimaal eenmaal per jaar zal hij de fiets ter controle aanbieden. De fiets wordt nagekeken en samen 

met de gebruiker worden de vermoedelijke kosten vastgesteld. De gebruiker kan dan nog altijd beslissen om de 

herstelling zelf uit te voeren of elders te laten uitvoeren. 

 

De gebruiker staat in voor de herstellings- en onderhoudskosten zoals opgesomd in het contract dat aan elke 

gebruiker wordt meegegeven bij ondertekening. 

 

De normale slijtagekosten (vervangen van buitenbanden, rem- en versnellingskabels, versleten kettingen en 

tandwielen, uitgesleten velgen en loszittende trapas) zijn voor rekening van de gemeente Lummen. 

 

Artikel 7 Verantwoordelijkheid 

Het gemeentebestuur van Lummen is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren met de fiets. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeente & OCMW Lummen respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke 

Belgische en Europese wetgeving. Meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u zelf heeft, vindt u in onze 

privacyverklaring op www.lummen.be/privacy. 


