
Aan het college van burgemeester en schepenen 

Betreft: Aanvraag gebruik parkeerplaats voor de actie “verover de ruimte!”  

Geachte college, 

Met dit schrijven hebben wij het genoegen u te informeren dat onze groep ingaat op de projectoproep “Verover de 

ruimte!” van de autodelen.net, het Vlaams netwerk autodelen. Deze oproep maakt deel uit van de “Week van de 

Mobiliteit”. Tussen 16 en 22 september zetten gemeenten, scholen, verenigingen en actiecomités de troeven van 

duurzame mobiliteit in de kijker. Verkeersleefbaarheid, autoluwe kernen en doordachte verplaatsingen, daar gaan 

we voor!  

In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije ruimte beperkt en auto’s slokken een flink deel van dit schaarse goed 

op. In Vlaanderen zijn er meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen, dat is méér dan er Vlamingen zijn. Dat bleek uit het 

eerste Ruimterapport van Vlaanderen. Minder auto’s betekent dus meer vrije ruimte. méér groen, méér rust- en 

ontspanningsmogelijkheden en méér ontmoeting. Autodelen blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén 

gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privé-wagens. De (parkeer)ruimte die daardoor 

vrijkomt, kan worden teruggeven aan voetgangers en buurtbewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare 

buurten, waar fietsen en wandelen terug aantrekkelijke alternatieven worden.  Autodelers gaan bovendien 

rationeler om met autogebruik en rijden gemiddeld minder kilometers, wat ook onze luchtkwaliteit en het klimaat 

ten goede komt. Autodelen verlaagt ook de financiële drempel voor autogebruik en draagt op die manier bij tot 

mobiliteit voor iedereen.  

Om de winst van autodelen visueel te maken, willen we op [DATUM INVULLEN] tussen [TIJDSTIP INVULLEN]. de 

parkeerplaats gelegen aan [ADRES INVULLEN]  een alternatieve inkleding geven.  

Wat wij gaan doen?  

[BESCHRIJF HIER KORT OP WELKE MANIER JE DE PARKEERPLAATS ZAL INRICHTEN.]  

Langs deze weg hadden wij graag toestemming gevraagd voor het gebruik van de parkeerplaats.  We zouden het 

bovendien fijn vinden mocht de gemeente mee communiceren over deze actie! 

Met ongeduld zien wij uw antwoord op beide vragen tegemoet.  

Hoogachtend,  

[HANDTEKENINGEN AANVRAGERS]  

[CONTACTGEGEVENS AANVRAGERS invullen]  

 


