
 

Inwoners van Herent maken binnenkort kennis met       

elektrisch autodelen 

PERSBERICHT        6 maart 2020 

HERENT - Binnen enkele weken komt er een elektrische deelauto op de parking van i-mens te staan.                 
I-mens is de nieuwe zorgorganisatie van Thuishulp, Solidariteit voor het Gezin en hun partners in               
thuisverpleging. Met het project ‘Iedereen Mobiel’ trekt i-mens voluit de kaart van duurzame             
mobiliteit. Dat doen ze door voor haar medewerkers onder meer (elektrische) deelwagens te voorzien              
op verschillende locaties. Na de kantooruren stellen ze de wagens graag ter beschikking van de               
buurtbewoners. Om de inwoners van Herent te laten kennismaken met autodelen, wordt er een              
infosessie georganiseerd op donderdag 12 maart.  

Bij autodelen maken verschillende mensen samen om de beurt gebruik van één (of meerdere) wagens.               
Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: je gebruikt de auto wanneer ze hem nodig hebben,                
anders rijden anderen ermee. Een deelauto kan je eigen (tweede) auto vervangen waardoor je heel wat                
kosten bespaart. Zonder auto op je oprit denk je bovendien bewuster na over de alternatieven om je te                  
verplaatsen. Zo vormt een deelwagen een duurzaam en flexibel alternatief voor een eigen wagen. 

Dankzij de Clean Power for Transport (CPT)-projectsubsidie van Departement Omgeving springt ook            
i-mens op de kar van de duurzame mobiliteit. “Met het project ‘Iedereen Mobiel’ kiezen we voor                
verplaatsingen die veilig en ecologisch gebeuren. Dat doen we onder andere door elektrische             
dienstfietsen en deelwagens aan te bieden aan het personeel,” zegt Kim Van Asch, directeur innovatie               
en projecten bij i-mens, “Bovendien kunnen buurtbewoners kennismaken met het gemak en de             
voordelen van elektrisch autodelen. Na de werkuren en in het weekend wordt de Renault Zoë               
opengesteld voor de buurtbewoners”.  

Autodelen.net, het Vlaams netwerk voor autodelen, organiseert op donderdag 12 maart om 19u een              
infosessie in het gebouw van i-mens op Notelarenweg 12 in Herent. “Veel mensen zijn nog niet                
vertrouwd met het concept autodelen en zitten met vragen. Daarom is zo’n infosessie wel een goed                
idee”, vertelt Kim Van Asch. “Autodelen.net zal er niet enkel uitleg geven over het gebruik van de                 
elektrische deelwagen, maar ook alle andere mogelijkheden van autodelen in Herent komen aan bod.”  

 

 

Boilerplate 
Autodelen.net is het Vlaamse Netwerk Autodelen en gedeelde mobiliteit. De organisatie promoot en             
ondersteunt beurtelings gebruik maken van vervoersmiddelen. Dat doet Autodelen.net door in te zetten             



 

op experiment en beleidsbeïnvloeding. Autodelen.net vindt het daarbij belangrijk positieve          
alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact.   

Autodelen.net begeleidde Solidariteit voor het Gezin in hun duurzame mobiliteitsproject ‘Iedereen           
Mobiel’. Dat project kwam tot stand met steun van de Clean Power for Transport (CPT)-projectsubsidie               
van Departement Omgeving.  
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