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We hebben een probleem







Duurzame en sociale mobiliteit





Auto’s van particulieren

Autodelen met je buren
-> Degage, Cozycars
- kostendelend: reële kost/km
- contract eenmalig
- afspraken: onderling

Peer2Peer
-> Drivy, Tapazz, CarAmigo
- marktprijs, eigenaar beslist
- telkens nieuw contract
- afspraken door online platform



Autodeelaanbieders met eigen vloot

STATIONBASED


-> Cambio

-> stapp.in


FREE-FLOATING

-> Partago

-> Bolides

http://stapp.in


Deelfietsen veroveren de wereld

EnCicla
Medellin, Colombia



• Fietsen voor volwassenen 
->Villo! Brussel, Velo A, Blue-bike,… 

Speciale twee- of meerwielers 
-> deelbakfietsen,  
elektrische fietsen e.a.  
-> aangepaste wagens



• Kinderfietsen 
-> Op Wielekes en Co: www.opwielekes.be 
 

http://www.opwielekes.be


Goede voorbeelden  
en tips

- Deel bestaande wagenpark
- Ecologische auto’s ter beschikking stellen
- parkeerplaatsen voor deelauto’s
- sensibiliseringscampagnes
- oplaadpunten elektrische voertuigen 
- integratie deelsystemen bij bouwprojecten
- organiseer een auto-deelsalon (najaar 2017)

- Fietsdeelsystemen volwassenen
- Op Wielekes voor kinderen
- Subsidies en partnerschappen 

burgerinitiatieven
- Steun pilootprojecten
- Permanentie en onderhoud

Advies en ondersteuning:
autodelen.net
bewustverbruiken.be

http://autodelen.net
http://bewustverbruiken.be




Duurzame en sociale 

woon- en werkvormen



Gedeeld wonen en werken 

• Cohousing 

• Co-working



Openbare ruimte voor de buurtbewoners

• ingebruikname braakliggend terrein  
-> De SITE Rabot, Gent



Stadslandbouw

De Site, Rabot Gent



Eten, drinken en ontmoeten

Ledeberg doet het Zelf, Gent



Goede voorbeelden en tips wonen en werken

- Community Land Trust
- Cohousing
- braakliggende grond en 
leegstaande gebouwen
- stedebouwkundige 
vergunningen
- woon- en 
werkcoöperaties
- integratie 
woonprojecten grond 
voor voedselproductie

info en inspiratie

www.samenhuizen.be



Duurzame en sociale 

voeding en landbouwvormen



Community Supported Agriculture 
 https://youtu.be/IW0G2KN5VQU 

https://youtu.be/IW0G2KN5VQU
https://youtu.be/IW0G2KN5VQU


goede praktijken en tips

De Site, Rabot Gent

- braakliggende grond voor stadslandbouw
- stedebouwkundige vergunningen ifv lokale voedselproductie en distributie
- landbouwgrond ontsluiten
- integratie woonprojecten grond voor voedselproductie
- sensibilisering / oproep landbouwgronden steunen
- eigen aankopen lokaal (gemeente, scholen, diensten)



Deeleconomie-gemeente van de toekomst?



Laat je inspireren!



www.bewustverbruiken.be

www.gedeelddoor.be


info@bewustverbruiken.be / inez@bewustverbruiken.be


http://www.bewustverbruiken.be
http://www.gedeelddoor.be
mailto:info@bewustverbruiken.be
mailto:inez@bewustverbruiken.be?subject=

