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Responsible Young Drivers rijdt elektrisch 2020 in

Primeur:  voor  het  eerst  zullen  er  teams  van Responsible  Young  Drivers  (RYD)
elektrisch rondrijden tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsactie. Op 28 december maken
de vrijwilligers van RYD kennis met de auto’s waarmee ze in de oudejaarsnacht
zullen rondrijden: Partago-deelauto’s.

Brandstof van de toekomst

Responsible Young Drivers wordt dit jaar 30. Daarmee is de organisatie die jongeren
stimuleert  om  verantwoord  te  rijden,  ouder  geworden  dan  haar  gemiddelde
vrijwilliger.  De  vrijwilligers  van  Responsible  Young Drivers  zijn  immers  allemaal
tussen de 18 en 29 jaar jong. 

Responsible  Young  Drivers  heeft  de  veranderingen  en  evoluties  op  het  vlak  van
verkeer en mobiliteit vanop de eerste rij meegemaakt. Herlaadbare autobatterijen zijn
de ‘brandstof van de toekomst’. Daarom organiseert Responsible Young Drivers in het
kader van haar jaarlijkse Nieuwjaarsactie een elektrisch proefproject in Gent. 

Voor  het  eerst  rijden  er  RYD-teams  met  elektrische  wagens  tijdens  de
nieuwjaarsnacht.  Met deze wagens brengen zij  op een ecologische manier in Oost-
Vlaanderen de feestvierders veilig thuis.

Samenwerking met Partago



De elektrische wagens worden ter beschikking gesteld door Partago. Partago is een
elektrische autodeel coöperatie, in handen van, door en voor burgers. Met bijna 650
zijn ze al, de burgers die lid zijn van Partago. De autodeelcoöperatie telt vandaag een
vloot  van  meer  dan  vijftig  elektrische  deelauto’s  in  de  regio’s  Gent,  Antwerpen,
Mechelen en Leuven.

Kennismakingsmoment

Voor veel RYD-vrijwilligers is het besturen van een elektrisch voertuig iets nieuws.
Om  ervoor  te  zorgen  dat  de  nieuwjaarsnacht  vlekkeloos  verloopt,  organiseert
Responsible  Young  Drivers,  in  samenwerking  met  Partago,  een
kennismakingsmoment. Op 28 december worden de vrijwilligers door hun Partago-
buddies  klaargestoomd  voor  een  veilig  en  ecologisch  2020.  De  Partago
smartphoneapp, het opladen en het besturen van de elektrische auto zijn dingen die de
vrijwilligers op voorhand onder de knie moeten hebben.

Praktisch

Waar? Watt Factory, Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent
Wanneer? Zaterdag 28 december 2019, om 14u.

U krijgt er de kans de vrijwilligers van RYD en Partago interviewen. 

Ook is het mogelijk om een ritje te maken met een Responsible Young Driver aan het
stuur van een elektrische wagen. 

Breng zeker uw cameraploeg of fotograaf mee.

Graag een telefoontje vooraf.

***

Perscontacten

Liesje De Rijcke
Coördinatrice bij Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw
0498 25 07 67
liesje@responsibleyoungdrivers.be 

Joachim Jacob
Gedelegeerd bestuurder Partago
0486 06 09 38
joachim@partago.be 

***

Beeldmateriaal
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- Officiële poster Nieuwjaarsactie 2019-2020 

***

Over Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw

Responsible Young Drivers Vlaanderen stimuleert jongeren om verantwoord te rijden.
De vzw organiseert doorheen het hele jaar vormingen en sensibiliseringsacties, om via
een  positieve  aanpak  te  werken aan  een  veiliger  verkeer.  Vrijwilligers  spelen  een
centrale  rol  in  deze  acties.  Meer  info  op  
www.responsibleyoungdrivers.be. 

Over Partago cvba

Partago is een levendige coöperatie die als veranderaar een mogelijke toekomst wil
tonen aan de samenleving, welzijn en welbevinden wil creëren voor de burgers en
goed  rentmeesterschap  voor  de  aarde  aan  de  dag  legt.  Dat  doet  Partago  door
elektrische deelauto’s ter beschikking te stellen van haar leden.
www.partago.be 

http://www.responsibleyoungdrivers.be/
http://www.partago.be/

