
        E-zine Juni 
 

Steeds meer steden willen de auto’s uit het centrum weren. Steden bezoeken 

met de auto wordt een hele onderneming. Allereerst het verkeer, in het centrum 

is het al vaak zone 30 en fietsstraten, dan nog parking vinden, … Reizen met het 

openbaar vervoer is minder stresserend en vlotter. Want in de eerste plaats dan 

ook het opzet is. Steden worden elk jaar minder toegankelijk met de wagen en 

spelen in op de noden van de voetganger of fietser. Parkeergelegenheden liggen 

vaak uit het centrum en worden almaar duurder. En dan spreken we nog niet 

over de voortdurend stijgende energieprijzen. 

 

Je auto omwisselen voor een 

(elektrische) fiets of trein/bus 

abonnement is dan ook zeker aan te 

raden. Maar niet alles is uit te voeren met het openbaar 

vervoer. Dien je dan voor die tweejaarlijkse bezoekjes aan het 

containerpark een wagen te houden? Ondanks de omwisseling 

van toegankelijkheid blijkt de wagen soms een niet te missen 

kwaad. Toch zijn er andere manieren om dit in te vullen, 

autodelen wordt steeds bekender maar ook via het 

deelplatform Helpende Handjes kan je geholpen worden of 

anderen helpen. 

 

Op het platform kan je anderen, die geen wagen hebben, helpen met vervoer of transport te vinden voor 

bepaalde doeleinden. Je kan gemakkelijk je diensten als chauffeur aanbieden op het platform. En als leuk 

extraatje kan je er een centje aan overhouden. 

Of ben je juist diegene zonder wagen en op zoek naar vervoer naar de luchthaven, de winkel of de dokter? 

Of nood aan iemand met een aanhangwagen die je groenafval naar het containerpark kan brengen? Je kan 

een oproep plaatsen voor het transport dat je nodig hebt. 

Op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen aan een groenere omgeving, want de auto is en blijft 

vervuilend. 

 

Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: 
https://helpendehandjes.net 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/helpendehandjes.net  
 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan info@helpendehandjes.net  
 
Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse Ardennen. 
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