
Interesse voor deelauto’s in Koningshof?

Autodelen wordt steeds populairder. Wat is autodelen? Bij autodelen maak je gebruik van speciale
deelauto’s die op speciaal gereserveerde parkeerplekken in de buurt geparkeerd staan. Met een
abonnement kun je als inwoner of bedrijf 24 uur per dag een deelauto reserveren. Met een chipkaart
open je de gereserveerde auto en kun je hem gebruiken. Je betaalt voor het abonnement en de gereden
ritten. Op deze manier worden uw autokosten variabel en maakt u waarschijnlijk vaak een bewustere
keus om de auto te laten staan. Wellicht neemt u dan vaker de fiets of het openbaar vervoer, of gaat u
thuiswerken. Dat is gunstig voor uw portemonnee en het milieu.

Onze gemeente probeert ook het gebruik van deelauto’s te bevorderen, zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl/artikel/Ruimte-voor-deelautos-in-PijnackerNootdorp.htm. Deelauto’s hebben immers een
positief effect op de mate van het autogebruik, de parkeerdruk en de luchtkwaliteit. Om een
deelautoplaats te realiseren, is een minimum aantal abonnees nodig. Personen die zich bij de gemeente
als belangstellende aanmelden, worden doorverwezen naar Greenwheels of naar andere aanbieders.
Maar omdat Greenwheels in Pijnacker al enkele abonnees heeft, lijkt deze aanbieder het meest kansrijk.
Een andere aanbieder is overigens “Wheels for all”, die weer anders werkt dan Greenwheels. Zie
hiervoor de site autodate.nl.

Greenwheels werkt als volgt: als er voldoende abonnees zijn in een wijk, dan overwegen zij er een auto
neer te zetten. Dit kan eerst een auto zijn zonder vaste plek op proef en daarna een vaste plek, centraal
in de wijk. Greenwheels bepaalt dit dus zelf. De gemeente legt alleen op verzoek van Greenwheels een
plek aan en heeft daarbij invloed op de precieze locatiekeuze. Het is dus zaak om te bewerkstelligen dat
zo veel mogelijk mensen zich daadwerkelijk aanmelden als abonnee.

Daarom wil onze gemeente graag weten of er meer belangstelling is voor deelauto’s. Bij de gemeente
hebben zich inmiddels enkele belangstellenden gemeld, waaronder ook één persoon uit onze wijk. Wij
vermoeden dat er veel meer geïnteresseerden in onze wijk zijn. Wie laat in Koningshof zijn of haar
milieubewuste hart spreken en meldt zich ook aan? Laat het onze gemeente dan weten via
info@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14 015 (t.a.v. de heer Molenaar).
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