
PERS, PUBLICATIE EN REPORTAGE: 
INSPIRATIE



PERSMOMENT Persvoorstelling autodeelproject in Zuid-Oost-Vlaanderen 

(een samenwerking tussen Intercommunale SOLVA, 
Valckenier Share en Autodelen.net)
→ het uitgestuurde persbericht (Intercommunale SOLVA)
→ Aftermovie van de persvoorstelling (Valckenier Share)

https://www.so-lva.be/28-elektrische-deelautos-in-zuid-oost-vlaanderen
https://www.youtube.com/watch?v=M_tlUCc0Ab4


PERSMOMENT Persvoorstelling campagne ‘Mobiliteit is delen’ (een 

samenwerking tussen Intercommunale Leiedal, Fox Share en 
Autodelen.net)
→ het uitgestuurde persbericht (Intercommunale Leiedal)

https://drive.google.com/file/d/13ottwI2cGK8g_saEhzY_ogCcDbv-VO58/view?usp=sharing


PERSBERICHT Kick-off campagne Gent Autodeelstad en persbericht 7.000 

autodelers (Autodelen.net i.s.m. stad Gent en gentse 
autodeelorganisaties)
→ Bekijk het persbericht
→ Persbericht 7.000 Gentse autodelers

https://drive.google.com/file/d/11K8HC5NYyh_CCxDo84VGFO1Db7RgK0ih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WT3e5mpKcUHf1Qpzfb7bEr85nz2Gp5J/view?usp=sharing


KRANTENARTIKEL Artikels over autodelen in nationale en regionale 

kranten

● Krantenartikel  ‘Mechelen zet resoluut in op autodelen’ over campagne ‘Mobiliteit is voor 
iedereen’ van stad Mechelen in Het Nieuwsblad

● Krantenartikel ‘Elektrische deelauto’s in Maarkedaal’ in Het Laatste Nieuws (HLN)

● Krantenartikel ‘Buiten kantooruren kan iedereen rijden met nieuwe elektrische auto van 

stadspersoneel in Oudenaarde’ in Het Laatste Nieuws

● Krantenartikel ‘In grootsteden is het nu al een succes, nu volgen de Kempen’ in Het Nieuwsblad

● krantenartikel ‘Autodelen krijgt meer en meer vorm in Roeselare’  in de Krant van 

West-Vlaanderen

● Krantenartikel ‘Inwoners en tweedeverblijvers mogen zich uitspreken over autodelen via 

enquête’ in Het Laatste Nieuws

● Krantenartikel ‘Leiedal en Autodelen.net slaan handen in elkaar voor regionale deelmobiliteit’ in 

de Krant van West-Vlaanderen

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200710_96113858
https://www.hln.be/in-de-buurt/maarkedal/ook-in-maarkedal-zijn-er-vanaf-nu-elektrische-deelwagens-beschikbaar~af335d95/
https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/buiten-kantooruren-kan-iedereen-rijden-met-nieuwe-elektrische-auto-van-stadspersoneel-in-oudenaarde-dat-maakt-de-inzet-efficienter~adc1e54f/
https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/buiten-kantooruren-kan-iedereen-rijden-met-nieuwe-elektrische-auto-van-stadspersoneel-in-oudenaarde-dat-maakt-de-inzet-efficienter~adc1e54f/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200529_04975864
https://kw.be/nieuws/samenleving/autodelen-krijgt-meer-en-meer-vorm-in-roeselare/article-normal-352423.html?skip
https://www.hln.be/in-de-buurt/middelkerke/inwoners-en-tweedeverblijvers-mogen-zich-uitspreken-over-autodelen-via-enquete~ad9ce5d4/
https://www.hln.be/in-de-buurt/middelkerke/inwoners-en-tweedeverblijvers-mogen-zich-uitspreken-over-autodelen-via-enquete~ad9ce5d4/
https://kw.be/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/leiedal-en-autodelen-net-slaan-handen-in-elkaar-voor-regionale-deelmobiliteit/


TELEVISIEREPORTAGE Reportages in nationale en regionale 

(nieuws-)programma’s

● Reportage van het autodeelproject ‘Autodelen Meetjesland’ (Autodelen.net)

● Video/Reportage van Dégage in Stad Halle (Stad Halle)

● Video/Reportage van Stad Antwerpen (Stad Antwerpen)

● videoreportage ‘Gent Autodeelstad’ (campagne in de Brugsepoort) (AVS)

https://www.youtube.com/watch?v=WebitpWih40
https://www.youtube.com/watch?v=0N-b7EspZE8
https://www.youtube.com/watch?v=2W-iRofM35Y
https://www.youtube.com/watch?v=Oh1nxY3FJ6g


INTERVIEW OF ARTIKEL IN LOKALE PRINT
Artikel in gemeenteblad van Assenede (Gemeente Assenede) en artikel 

gedeelde mobiliteit in het ledenblad van Natuurpunt en Partners Meetjesland 

(Natuurpunt)



INTERVIEW OF ARTIKEL IN LOKALE PRINT
Artikel in stadsmagazine van Gent en artikel in De Wijze Gazet (Stad Gent)



INTERVIEW OF ARTIKEL IN LOKALE PRINT
Artikel in InfoKuurne (gemeente Kuurne)



INTERVIEW OF ARTIKEL IN LOKALE PRINT
Artikel in LVN, het stadsmagazine van Leuven (stad Leuven)

https://issuu.com/stadleuven/docs/lvn-2020-december


INTERVIEW OF ARTIKEL IN LOKALE PRINT
Artikel in gemeenteblad Pepingen (gemeente Pepingen)



PODCAST

● Podcast ‘Autodelen in de lift’ (doorbraak.be)

● Podcast ‘Zal autodelen ooit doorbreken in België?’ (Mobly)

● Podcast ‘Over zero waste en autodelen’ (Veerle Colle)

https://doorbraak.be/radio/jeffrey-matthijs-autodelen-zit-in-de-lift/
https://mobly.be/nl/blog/fidl-6-autodelen/
https://www.veerlecolle.be/2019/09/11/aflevering-13-mobiliteit-gast-lucie-evers/?fbclid=IwAR0EmfSt2aolkfUpsF-8wbK0XoJziZo-I2Upgeqkeoi9_K_8t1XhWyiTO44


ADVERTENTIE IN LOKALE PERS
Advertentie van Gent Autodeelstad in De Gentenaar (Autodelen.net)



RADIOSPOT
Radiospot van Gent Autodeelstad op Radio 2 (Autodelen.net)

https://www.facebook.com/watch/?v=412385285903406


CONTACTEER AUTODELEN.NET

Wil je als lokale overheid beroep doen op de communicatieadvies en/of 
-begeleiding van Autodelen.net? Neem contact op met overheden@autodelen.net.

mailto:overheden@autodelen.net

