
Lunetten	  Mobiel	  zet	  eerste	  stap	  
	  
Makkelijk,	  gezellig	  en	  goedkoop	  
Autodelen	  in	  Lunetten	  is	  populair,	  gezien	  het	  grote	  aantal	  
Greenwheels-‐auto’s	  in	  de	  wijk.	  De	  mensen	  van	  Lunetten	  
Mobiel	  willen	  meer.	  Met	  het	  onderling	  delen	  van	  auto’s,	  
bakfietsen	  en	  elektrische	  fietsen	  helpen	  buurtgenoten	  
elkaar.	  Gezelliger,	  net	  zo	  makkelijk	  en	  goedkoper.	  En	  het	  
geld	  blijft	  in	  de	  wijk!	  	  
	  
Waar	  we	  over	  spraken	  
Op	  maandag	  20	  januari	  was	  er	  een	  startbijeenkomst	  
Buurtmobiliteit	  in	  Lunetten.	  De	  deelnemers	  besloten	  in	  de	  
komende	  maanden	  een	  deelsysteem	  van	  vervoermiddelen	  
te	  starten.	  Daarbij	  maken	  we	  gebruik	  van	  een	  bestaand	  
‘platform’	  zoals	  www.mywheels.nl	  of	  www.snappcar.nl.	  Je	  
kunt	  je	  auto	  er	  nu	  al	  op	  aanmelden,	  de	  spelregels	  zijn	  
eenvoudig	  en	  helder.	  Zo	  weet	  iedereen	  waar	  hij	  aan	  toe	  is	  
en	  zijn	  er	  geen	  risico’s	  voor	  eigenaren	  van	  een	  
vervoermiddel.	  In	  de	  komende	  maanden	  maken	  we	  
afspraken	  met	  een	  fietshandel	  en	  enthousiasmeren	  we	  
buurtgenoten.	  	  
Veel	  Lunettenaren	  blijken	  al	  ervaring	  te	  hebben	  met	  het	  delen	  van	  auto’s	  of	  er	  positief	  tegenover	  te	  
staan.	  Door	  meer	  vervoermiddelen	  te	  delen	  en	  te	  zorgen	  dat	  mensen	  elkaar	  kennen,	  ontstaan	  er	  
kansen	  om	  iets	  bijzonders	  te	  realiseren.	  
	  
Resultaten	  enquête	  
In	  het	  bijgevoegde	  document	  kun	  je	  de	  resultaten	  van	  de	  enquête	  lezen	  die	  in	  november	  2013	  werd	  
gehouden.	  Van	  de	  80	  mensen	  die	  reageerden	  lieten	  ruim	  40	  hun	  mailadres	  achter.	  Opvallend	  is	  dat	  
veel	  mensen	  in	  Lunetten	  wel	  ervaring	  hebben	  met	  autodelen,	  maar	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  nog	  
niet	  zo	  goed	  kennen.	  En	  dat	  terwijl	  velen	  er	  wel	  graag	  aan	  deel	  nemen.	  Daarom	  start	  Lunetten	  
Mobiel	  dit	  initiatief.	  	  
Voor	  de	  startavond	  hadden	  zich	  13	  buurtgenoten	  aangemeld,	  daarnaast	  waren	  er	  nog	  diverse	  
meldingen	  van	  interesse.	  Gezien	  deze	  belangstelling	  bouwen	  we	  het	  initiatief	  de	  komende	  maanden	  
verder	  uit.	  Lunetten	  Mobiel	  wordt	  ondersteund	  vanuit	  het	  project	  Buurtmobiliteit	  van	  de	  NMU.	  	  
	  
Meer	  weten	  of	  meedoen?	  	  
Meld	  je	  interesse	  op	  lunettenmobiel@gmail.com!	  


