Groen Doordenkertje: Is een eigen (tweede) auto echt nodig?
Komt bij u, als autobezitter, ook wel eens de volgende gedachte op?
“Nu staat de auto al de hele week bij de deur en ik heb er nog geen
kilometer mee gereden”.
Logisch, want in deze tijden van Corona staat de auto veel bij de deur als u
de auto niet nodig heeft voor uw werk.
Bovendien wordt door de beperkende maatregelen het afleggen van bezoekjes elders
afgeraden en wordt het reizen per trein, bus of met de auto tot een minimum beperkt.
In Oosterbeek en directe omgeving is voor korte afstanden de fiets een prima
vervoermiddel, goedkoop, milieuvriendelijk en duurzaam.
Tja, want hoeveel kilometer rijdt iemand gemiddeld per jaar als hij de auto niet nodig heeft
voor z’n werk? Hooguit 8000 km per jaar? En dit kost al snel € 3600 per jaar.
Uit het oogpunt van het milieu en de uitgaven voor het gebruik van de auto is het te
overwegen om een auto die zo weinig gebruikt wordt, maar van de hand te doen.
Maar ja, dat is ook lastig.
Soms is het toch gemakkelijk een auto bij de deur te hebben voor bezoeken aan familie,
vrienden die ver weg wonen in kleine dorpen of plaatsen die niet goed bereikbaar zijn met
openbaar vervoer.
Soms is de auto nodig bij onverwachte ritjes, soms om grote spullen te vervoeren of om op
vakantie te gaan.
Kunnen we eigenlijk wel zonder auto?
Gelukkig zijn er vele alternatieven, bijvoorbeeld om samen met een ander
persoon/personen een auto te delen, een of een auto te huren of een auto lenen van
vrienden. Ook is het mogelijk je eigen auto te verhuren aan derden.
Op de volgende website adressen vindt u nuttige informatie.
- www.ritjeweg.nl
- www.renkumverduurzaamtsamen.nl
- www.greenwheels.com
- www.snappcar.nl
Ook kunt u met uw vragen terecht bij de leden van de werkgroep Groene Kerk in
Oosterbeek.
Teus van Eck, 06 15 32 97 04 of Greet Visser-Schoon, 06 13 10 55 73
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