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VOORDELIG NAAR HET VACCINATIECENTRUM MET DE VACCITAXI
Acht gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland slaan de handen in elkaar en bieden met het
project ‘Vaccitaxi’ 65-plussers de gelegenheid om tegen een voordelig tarief een taxi te nemen naar de
vaccinatiecentra in Tienen en Landen. In overleg met de burgemeesters uit de regio werd een uniform
tarief van 5 euro per persoon (heen- en terugrit inbegrepen) vastgelegd.
Mindermobiele 65-plussers uit Tienen, Landen, Linter, Hoegaarden, Geetbets, Boutersem, Kortenaken en
Zoutleeuw kunnen aan een voordelig tarief per taxi naar de vaccinatiecentra in Tienen en Landen. Met dit
initiatief willen de samenwerkende gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland senioren extra
stimuleren om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.
“Om een voldoende hoge vaccinatiegraad te behalen, is het heel belangrijk dat elke inwoner van de hierboven
genoemde gemeenten de kans krijgt zich te laten vaccineren”, licht burgemeester van de stad Tienen Katrien
Partyka toe. “Mindermobiele 65-plussers die niet de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen met het
openbaar vervoer of geen eigen wagen hebben, willen we met het project Vaccitaxi een solidaire oplossing
bieden.”
Voor de organisatie van het taxivervoer wordt er door de Vlaamse regering een subsidie toegekend. De
toelage bedraagt 3 x 18.200 euro voor het vaccinatiecentrum Tienen en 3 x 11.000 euro voor het
vaccinatiecentrum Landen.
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“Een ritje met een Vaccitaxi bedraagt 5 euro per persoon, ongeacht of je in Tienen of Landen woont of van een
buurgemeente komt. Het tarief is samengesteld uit een forfaitaire bijdrage te betalen door de aanvrager van
het taxivervoer en een bijdrage ten laste van de respectievelijke gemeente”, zegt burgemeester van Landen
Gino Debroux. “Hierin is zowel de heen- als terugrit begrepen. De Vaccitaxi blijft ook wachten wanneer je in het
vaccinatiecentrum je spuitje laat zetten. Het tarief werd vastgelegd in overleg met de burgemeesters van de
Eerstelijnszone Zuidoost Hageland.”
Met het project willen de deelnemende gemeentebesturen de taxibedrijven uit de regio inschakelen. Er wordt
gewerkt met een poule van taxichauffeurs, zodat elk taxibedrijf aan bod komt.
Een Vaccitaxi aanvragen kan via het nummer 016 80 29 31 en dit elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur.
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