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Persbericht
ELEKTRISCHE DEELSTEP NU OOK IN ROESELARE
Het concept V-step is het resultaat van 3 jonge ondernemers die de handen in elkaar willen
slaan om Roeselare nog milieubewuster te maken. Dit willen ze bereiken door de
elektrische deelstep te introduceren. Het idee van de deelstep verovert de wereld. In
grootsteden doorheen Europa, waaronder Antwerpen en Brussel, is het alvast een groot
succes. Dan kan Roeselare toch niet achterblijven?
Het concept
Het concept van de deelstep is vrij simpel en laat weinig aan de verbeelding over: je
gebruikt de step voor een bepaalde duur en betaalt daarvoor een starttarief en daarna een
prijs per minuut. Na gebruik meld je je af en laat je de step netjes achter op jouw
eindbestemming, klaar voor de volgende gebruiker om zich aan te melden. Dit alles
verloopt via een mobiele applicatie. Met deze app kunnen mensen de elektrische deelstep
via de barcode op het stuur ontgrendelen en gebruiken. Bij het uitloggen krijg je te zien
hoeveel de rit je heeft gekost en dat bedrag gaat integraal van de rekening.
Gestept en goedgekeurd
Firma V-Step heeft hun systeem van de elektrische deelstep al in andere steden uitgerold
en contacteerde ook Stad Roeselare. Dienst Mobiliteit kreeg tijdelijk 2 steps ter beschikking
om uit te testen. De step blijkt ideaal te zijn wanneer het druk is in de stad en het verkeer
stapvoets vooruitgaat. Het rijden met de step is absoluut niet moeilijk, maar je moet wel
goed opletten bij borduren en gladde wegen. De step is ideaal als je bijvoorbeeld met de
trein naar Roeselare reist en niet meteen met de bus op je eindbestemming kan geraken.
Vanaf begin maart rolt V-Step het project uit in de stad. Vanaf ’s morgens 7 u. staan de
deelsteps aan de startlocaties aan het station en bij KOERS, een 10-tal in totaal. ’s Avonds
om 21 u. pikt de firma alle steps terug op om deze op te laten. De volgende ochtend
worden deze opnieuw naar de startlocatie gebracht.
Het enige wat jij hoeft te doen is de app ‘Troty’ op je smartphone downloaden, zo kan je
onder ander zien waar de steps in de stad staan en je kan steppen. Je betaalt 1 euro per
gestarte rit en 15 cent per minuut.

‘Free floating’ hoort ook bij het concept van de deelstep: om 7 u. staan de steps op hun
startlocatie, maar na gebruik kan je deze achterlaten op jouw eindbestemming. Vanaf die
locatie kan iemand anders hem gebruiken. ’s Avonds verzamelt de firma deze steps
opnieuw.
De elektrische deelstep is een leuke en ecologisch verantwoorde manier om jouw lijstje
van vervoersmiddelen mee aan te vullen!
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