Informatieavond op 12 april in Boxtel

Alles over Autodelen in Rembrandt
Autodelen is een snel groeiende trend. Het kan op diverse manieren, ook met de je eigen auto. Op woensdag 12
april wordt daarom in Boxtel een informatie-avond georganiseerd. De lokale duurzaamheidsgroep Transitie Boxtel
heeft specialist in autodelen Dianne Schellekens uit Vught uitgenodigd om een overzicht te presenteren van de
diverse mogelijkheden, samen met de voor- en nadelen. Ze is zelf al jaren autodeler.
De avond over autodelen wordt gehouden in de benedenzaal van café-restaurant Rembrandt in de Rechterstraat in
Boxtel, begint om 20.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Ook electrische auto’s
Naast de algemene inleiding geeft Marcel Kloprogge informatie over het recent gestarte project in Helvoirt met
electrische auto’s en vertelt Boxtelaar Hans Bleumink over zijn ervaring met het delen van zijn eigen auto. Na de
pauze wordt een forumdiscussie georganiseerd waarbij ook autodeler Cocky Bekkers uit Lennisheuvel zal aanschuiven
met haar kijk op de zaak. Dan zal er volop gelegenheid vragen te stellen over het gemak van internet-systemen als
Greenwheels en Snappcar , maar ook over zaken als risico’s, verzekering en financiële afwikkeling bij schade. Een auto
boeken kan tegenwoordig namelijk hip en gemakkelijk via internetplatforms gecombineerd met apps, maar ook nog
heel gewoon door elkaar te bellen. Er is voor elk wat wils.
Geld besparen
Er is een interessante ontwikkeling gaande. Jongeren hoeven niet zo nodig meer een eigen auto te hebben. Voor
anderen vervalt met autodelen de ‘noodzaak’ van een tweede auto. En bovendien speelt natuurlijk het financiële
argument een belangrijke rol spelen, want met autodelen kun je ook flink wat geld besparen. Dat verklaart waarom
het autodelen al snel tot een nieuwe trend is uitgegroeid. Wil je zien wat er op het gebied van autodelen in Boxtel te
beleven is, kijk dan op de site www.ikbeneenhopper.nl.
Met elkaar voor elkaar
De beschikbaarheid van een aantal deelauto’s per dorp of wijk zorgt ervoor dat er altijd een vorm van vervoer op
maat beschikbaar is. Internet heeft het allemaal veel eenvoudiger gemaakt. Het mooie is dat je het voor elkaar en met
elkaar doet. Je kan het ook onderling doen, zonder formele regelingen. Denk aan het gezamenlijk boodschappen doen
of bezoek in verpleeghuis of ziekenhuis. Maar ook samen uit gaan naar een sportwedstrijd of het theater. De rekening
kan gedeeld worden en het is relatief goedkoop. En dan wordt ook nog eens de CO2-uitstoot beperkt, minder fijnstof
geproduceerd en zijn er minder auto’s op de weg. Het zorgt dus bovendien voor meer gezondheid en duurzaamheid.

