Goede praktijkvoorbeelden
Delen gemeentelijk wagenpark?
Staat het gemeentelijk wagenpark bij jou ook regelmatig werkloos te wezen? Dan heeft
Autodelen.net voor jouw gemeente de oplossing! Door het delen van de gemeentelijke wagens
buiten de kantooruren en in het weekend met de inwoners kan de gemeente kostenbesparend
werken en duurzame mobiliteit in de gemeente bevorderen. Dit concept is reeds succesvol gestart in
verschillende gemeenten zoals Edegem, Schelle, Schoten, Deinze, Bilzen, Wevelgem, De Panne,
Diksmuide en Brasschaat. Naast een waarborg betalen inwoners een kilometerprijs (gemiddeld
tussen 0,30 – 0,40 euro) en een tarief naargelang de duur van de rit (1 à 2 euro per uur). Het
onderhoud en de verzekering zijn inbegrepen in de prijs.
Schepen Jeroen Van Laer (Edegem): "Autodelen wint aan populariteit. Autodelen is niet alleen
goed voor de portemonnee, maar is ook een sociaal en ecologisch project. Minder auto’s in het
straatbeeld verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte en verlaagt het fileleed. Onbekend is
echter onbemind. Daarom willen we als gemeente autodelen stimuleren, maar bieden we ook zelf
een aantal van onze dienstvoertuigen aan om te delen. Een duidelijke win-win!"

Schelle
Schelle is de eerste gemeente waar het delen
van het gemeentelijk wagenpark uitgetest werd.
Het project loopt sinds 2011 en ondertussen
hebben huishoudens al de eigen wagen verkocht
omdat ze de wagen van de gemeente kunnen
gebruiken.

Edegem
Edegem is de eerste gemeente die een
elektrische wagen ter beschikking stelde
(aankoop eind 2012).

Schoten
De gemeente Schoten biedt een Fiat Doblo met
vijf zitplaatsen aan, die inwoners kunnen
ontlenen bij de milieudienst. De auto heeft een
aardgas- en benzinetank. Eerst wordt de
aardgastank leeggereden, waarna automatisch
overgeschakeld wordt op de benzinetank. Sinds
eind 2015 kan je ook Fiat 500 L Living ontlenen.
Bekijk het filmpje: www.autodelen.net/schoten

Bilzen
Bilzen is de eerste Limburgse stad die deelneemt
aan het delen van het gemeentelijk wagenpark.
Sinds januari 2014 deelt Bilzen 1 wagen met de
inwoners.

Deinze
De stad Deinze deelt twee dienstwagens
waaronder een elektrische.

Meer voorbeelden en informatie:
http://www.autodelen.net/project/delen_gemeentelijk_wagenpark of via kathy@autodelen.net, 09
242 32 75

