
Verslag vrijstaat heuvelland Werkgroep Mobiliteit  28 november 2019 

Aanwezig: Tom Van Coillie, Vincent Vergalle, Kristien Deknudt, Johan Deryckere, Henk Vandaele 

1. Project Dégage 

- Henk informeert of de gemeente niet hierin wil participeren een een auto via Dégage kan 

ontlenen. 

- Henk informeert ook of Garage Bossaert eventueel interesse heeft. 

- Een aantal van de werkgroep zullen intekenen en lid worden van Dégage om aldus van 

start te kunnen gaan en ervaring op te doen.  

- Zou Bart Vanacker ook instappen? Moeten we ook even navragen.  

- Het is van belang om het idee van Dégage vaak en steeds opnieuw op te rakelen om het 

idee ingang te doen vinden. 

- Op de Korte Keten Markt zullen we opnieuw een info sessie organiseren. 

- In de toekomst proberen we een filmpje te maken op het idee te promoten.  

 

 

2. Project Lift-app Heuvelland 

- We gaan voor de opmaak van een lokale lift-app.  

- De filosofie is deze van een deeleconomie, daarom laten we in de app de keuze aan de 

gebruikers om te bepalen of ze een lift: gratis, dienst delend (principe geven en nemen) 

of betalend aanbieden.  

- Om de app lokaal te houden wordt ervoor gekozen dat de te kiezen/delen ritten 

vertrekken of toekomen in Heuvelland.  

- Zo houden we het bereik onbeperkt, iemand kan vanuit Antwerpen meerijden tot in 

Heuvelland, maar met de beperking van start of stop in Heuvelland wordt de app lokaal 

gehouden.  

- Die lokaliteit is goed voor de herkenbaarheid.  

- In de app wordt gekozen voor een: locatiebepaling ‘ik ben hier en wil naar…’ én voor een 

terugkeerpatroon: ‘ik ga elke week om dit uur naar… wie mee wil…’ of ‘ik moet elke week 

naar… met wie kan ik mee…’ 

- Welke firma kan dit opmaken: VIVES (Vincent informeert even in VIVES), andere…?  

- Wat is de ‘Host’ kost voor het implementeren van zo’n app? Kan de gemeente die 

duurzame kost overnemen – eventueel?  

- Als de app er is moeten we ermee op de boer naar scholen, sportclub en andere 

verenigingen… 

- Vincent en Tom maken een eerste ontwerp van bestek.  

 

VOLGENDE VERGADERING: 15 JANUARI 2020, OM 2000U IN CAFE BOUTIQUE TE KEMMEL 


