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GAZET VAN ANTWERPEN

MORTSEL, BOECHOUT
Gentse coöperatie Partago mikt op Antwerpse zuidrand, met ook plannen in Lint

Mortsel en Boechout krijgen
dit jaar nog elektrische deelauto’s
Nog dit jaar worden de eerste
elektrische deelwagens van de
Gentse coöperatie Partago in de
Antwerpse zuidrand voorgesteld.
De primeur is voor de stad Mortsel en de gemeente Boechout. De
volgende jaren komen ook andere
gemeenten aan de beurt.

MORTSEL
Welke deelsystemen
zijn er nu?
De stad Mortsel zorgt voor
de inrichting van de standplaatsen voor de deelauto’s.
Die aan de Eggestraat en
het Meerminnehof komen
op publieke grond, die aan
het Deurneleitje op privégrond.
Dit maakt dat er binnenkort
vier deelsystemen in Mortsel zullen zijn en de stad
hoopt nog op een vijfde.
Naast Partago is het autodeelsysteem Cambio op vier
plaatsen aanwezig.
Verder zijn er ook twee
deelfietssystemen: Blue
Bike aan het station Mortsel-Oude God en Cloudbike. “Dit laatste werkt via
zones, vier in Mortsel, en
sluit makkelijk aan op
Cloudbike in Antwerpen.
Bij een volgende uitbreiding van Velo Antwerpen
zouden we dit deelfietsensysteem ook graag naar onze stad halen”, zegt schepen
Steve D’Hulster. (fisp)

Partago heeft al verschillende
elektrische deelwagens staan in
de omgeving van Gent, maar over
enkele weken komen de wagens
ook naar Mortsel en Boechout.
In de zuidrand is het de coöperatieve ZuidtrAnt die de coördinatie
op zich zal nemen. “Het uitrollen
van het elektrische autodeelsysteem is een Europees project
waarin Partago een van onze partners is. Dit jaar beginnen we met
drie elektrische deelwagens in
Mortsel. Die komen aan de Eggestraat, het Meerminnehof en het
Deurneleitje te staan.”
“Ook met Boechout hebben we al
een akkoord. Daar komt een deelplaats aan het Jef Van Hoofplein,
dat heraangelegd wordt. Bij de
plannen voor de heraanleg is daar
al rekening mee gehouden”, vertelt Koen Hardy, voorzitter van
ZuidtrAnt.

Zonnepanelen
De elektrische laadpalen werken
op basis van zonnepanelen. “Daarom komen de deellocaties in de buurt van gebouwen met
een zonnedak. Aan de Eggestraat
bijvoorbeeld liggen de zonnepanelen op de Mortselse kunstacademie en aan het Jef Van Hoofplein
zijn het de zonnepanelen van de
Jan Frans Willemsschool.”
Het lanceringsfeest van Partago
aan het Jef Van Hoofplein is gepland op maandag 12 november
om 17u, op woensdag 14 november worden de wagens van Mortsel voorgesteld, om 17u in de Eggestraat.
ZuidtrAnt wil niet stoppen met
deze eerste deelplaatsen. “We on-

Een van de elektrische wagens van Partago. Er komen er voorlopig drie naar Mortsel, en één naar Boechout. FOTO RR

Steve D’Hulster
Schepen Mortsel
(sp.a)

“We hebben
hier al
Cambio,
maar de markt is
groot genoeg.”
FOTO RR

derzoeken ook of er een elektrische deelwagen kan komen in
Lint. We denken aan de omgeving
van De Witte Merel of het dienstencentrum. Deze lancering zou
voor 2019 zijn. Over drie jaar willen we een tiental elektrische deelwagens in de zuidrand hebben.”
De Mortselse gemeenteraad gaf
de goedkeuring voor de komst van
dit nieuwe deelsysteem. “De vraag
naar gedeelde mobiliteitsoplossingen zit in de lift en daar spelen wij
met de stad graag op in”, zegt
schepen van Duurzame Ontwikkeling Steve D’Hulster (sp.a). “We

hebben in Mortsel al Cambio,
maar de markt is momenteel groot
genoeg om meerdere deelsystemen van wagens toe te laten. We
zullen er op termijn wel op toekijken dat er geen vijf of zes deelsystemen zijn.”

Extra laadpalen
“Met dit initiatief slaan we een
dubbelslag. We halen auto’s uit
het verkeer en de CO2-uitstoot
verlaagt door elektrisch te rijden.
Het is ook een kans om elektrisch
rijden te stimuleren. De afgelopen
jaren hebben we al verschillende

elektrische laadpalen op strategische plaatsen in de stad geplaatst.
Maar er komen er nog. In 2019 installeren we drie nieuwe laadpalen. Ook de voorzieningen voor
laadpalen proberen we bij nieuwe
bouwprojecten en bij de heraanleg
van straten mee in te plannen. Als
de leidingen in een nieuwe straat
er al liggen, kan er later makkelijk
een laadpaal geplaatst worden.”
Gebruikers die zich willen aansluiten op het deelsysteem van
Partago, moeten eerst lid worden.
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FILIP SPOELDERS

stelt voor

WANNES
LEEFT!
De muziek van

Wannes Van de Velde
Met o.a. JAN DE SMET, LUCAS VAN DEN EYNDE & TINY BERTELS

Al 10 jaar lang missen we
de unieke stem van Wannes
Van de Velde. Het mooiste
eerbetoon aan een groot muzikant
is dat zijn jongere collega’s zijn
werk blijven uitvoeren.
Niet minder dan tien zangers
en muzikanten brengen in
De Roma een prachtige hommage.
Ze brengen de mooiste liederen
van Wannes tijdens een prachtig
concert tot leven.
Niet te missen!
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DE ROMA
TURNHOUTSEBAAN 286, 2140 BORGERHOUT
HET VOLLEDIGE PROGRAMMA & TICKETS:
WWW.DEROMA.BE + 03 600 16 60

