doe mee
grijp je kans
18 juni tot 2 juli

Rijden in een deelauto!
Duurzaam Ooststellingwerf (Do!), Energie coöperatie de Eendracht en Buurauto laten
bedrijven, scholieren, studenten, burgers, politici, sporters en overheidsambtenaren
kennismaken met elektrisch rijden. Kortom: iedereen en dus ook jij bent uitgenodigd!
Doe mee en probeer de elektrische auto uit! Kom met een leuk idee voor het gebruik van
de elektrische deelauto, voer je idee uit en post dit op social media met #deelauto-osw.
Voor meer informatie of opgave mail je naar Sanne Hodzelmans,
s.hodzelmans@duurzaamooststellingwerf.nl

Do en de energiecoöperatie
Do! en Energie coöperatie de Eendracht werken samen aan duurzaam Ooststellingwerf.
De fossielvrije deelauto is het eerste project uit een reeks van duurzame initiatieven. Wij
werken volgens het principe People Planet Profit, een term uit de duurzame
ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu)
en profit (opbrengst/winst), die we op harmonieuze wijze willen combineren.

Doe mee en ga ook voor een duurzaam Ooststellingwerf!
DEELAUTO GEBRUIKEN? MELD JE AAN OP DEELAUTO@TAXIKORT.NL
GOED IDEE VOOR GEBRUIK VAN DE DEELAUTO OF WIL JE MEER INFO? MAIL JE IDEE NAAR
S.HODZELMANS@DUURZAAMOOSTSTELLINGWERF.NL
OF BEL 06-10 33 18 03

Deelauto in Ooststellingwerf
Om ons heen wordt het al gemeengoed: de fossielvrije deelauto. Met je buren in de
straat of wijk, binnen de energiecoöperatie of DO!, gebruik je gezamenlijk een elektrische
deelauto. Met een app reserveer, open en reken je de auto af. Heel eenvoudig. Eén
deelauto kan meerdere andere auto’s vervangen en is, voor mensen die minder dan
15.000 km per jaar rijden, goedkoper dan een eigen auto. En natuurlijk is het ook nog
eens helemaal top dat, door het gebruik van deelauto’s, de uitstoot daalt en het stiller en
gezonder wordt in onze woon- en werkomgeving. Met net inzetten van deze elektrische
auto’s testen we direct of in Ooststellingwerf een dergelijke deelauto-project haalbaar is.

Ideeën om je deelauto in te zetten
Heb je altijd al eens met de burgemeester op de achterbank de duurzaamheid in
Ooststellingwerf aan de kaak willen stellen? Ben jij die star reporter in de dop die
Thomas Azier het hemd van het lijf vraagt over zijn beeld van duurzaamheid? Of rijd
samen met je collega’s naar het werk, nodig in de auto een raadslid uit voor een
discussie over een duurzaam lokaal onderwerp, presenteer als bedrijf een duurzaam
product, zie je als burger een kans waar duurzame energie opgewekt gaat worden, voer
je een gesprek over duurzame natuur met een natuurorganisatie, rijd je naar een mooie
plek, vraag een bekendheid uit een vakgebied naar duurzaamheid in relatie tot het
beroep… Ideeën genoeg van onze kant, maar misschien bedenk jij een nog veel mooiere
manier om de deelauto te gebruiken. Wij zijn benieuwd naar jouw inbreng. Maak met je
mobiel opnamen van jouw rit en post dit als vlog op social media. Gebruik Instagram,
LinkedIn, Twitter en laat de wereld weten hoe wij samen duurzaamheid beleven.
Let wel: de deelauto gebruiken voor dagelijks gebruik, een bezoek aan je familie of
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bedoeld.

Contact number:
(123) 456 789

Email Address:
hello@reallygreat.com

Office Address: Any City,
State, Country 123

Mienskip wedstrijd duurzaamheid
Diverse Friese gemeenten nemen deel aan de wedstrijd duurzaamheid, om zo zoveel
mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden. Natuurlijk dingt
Ooststellingwerf mee naar de hoofdprijs. Rijden wij van de deelnemende gemeenten de
meeste kilometers via het elektrische auto delen en/of delen we de meeste momenten
via pers, social media en andere communicatievormen, dan rijden we ook tijdens de
Elfwegentocht (2 weken rijden zonder 1 druppel benzine) van 1 tot 14 juli met de
elektrische auto’s.

Wanneer
De elektrische auto’s, prachtige handzame Nissan Leafs om vier personen te vervoeren,
rijden van 18 juni tot 2 juli in Ooststellingwerf. Heb jij in die periode een auto nodig, zie je
een leuke invulling? Mail Sanne Hodzelmans.

Kosten
Je betaalt slechts 20 cent per kilometer voor het gebruik van deze auto.

Iedereen kan meedoen
We roepen iedereen op om met zoveel mogelijk ideeën te komen om de auto’s te
promoten en/of erin te rijden. Heb jij een idee? Mail naar
s.hodzelmans@duurzaamooststellingwerf.nl of bel telefoonnummer 06 10 33 18 03.

