Een wijkauto voor Westeinde
Het is de bedoeling dat de auto op 10
januari 2021 gaat rijden. Van tevoren moet
er nog één en ander geregeld worden. We
zijn als Commissie Wijkauto Westeinde druk
met de inrichting van de organisatie.

Vrijwilligers
Voor de wijkauto zijn er meer vrijwilligers nodig. Om de auto te laten rijden bel of je minstens een
dag van tevoren een nummer. De planner/ planster maakt een rittenlijsten voor de
chauffeurs/chauffeuses. Weet je een wijkbewoner of een buurman of buurvrouw voor het project
dan kun een mail sturen naar leefomgeving@wijkbelangwesteinde.nl of gewoon aan één van de
onderstaande namen.
Wijkauto Westeinde een Renault Zoë
Zoals bekent vervalt voor Westeinde de stadsdienst per 9 januari 2022. De bewoners van Westeinde
kunnen voortaan alleen gebruik maken van de bushalten aan de rand van de wijk. Het gevolg hiervan
is dat een groot gedeelte van Westeinde - volgens de geldende norm - niet meer bediend wordt door
vervoersmaatschappij Arriva. Om de wijk bereikbaar te houden heeft Arriva inmiddels voor
Westeinde een Renault Zoë besteld. Deze elektrische auto rijdt alleen binnen de bebouwde kom van
Leeuwarden en eerst alleen op werkdagen. Wijkbelang Westeinde levert hiervoor de vrijwilligers
(chauffeurs/chauffeuses en planners/ plansters).
Wijkbelang Westeinde
Het bestuur van Wijkbelang Westeinde is akkoord met het verder uitvoeren van de plannen m.b.t. de
Wijkauto Westeinde. Ook voor het oprichten van een stichting voor het beheer en de planning
omtrent de wijkauto geeft het bestuur akkoord. Het bestuur heeft aangegeven dat de stichting
autonoom gaat functioneren. Er zullen geen leden van het bestuur van Wijkbelang zitting nemen in
het op te richten bestuur van de stichting voor het beheren en plannen van de wijkauto.
Wijkbelang Westeinde faciliteert de stichting in de zin van ruimte om te vergaderen in Eeltsje’s Hiem,
het parkeren van de auto op het terrein van Eeltsje’s Hiem en het plaatsen van een laadpaal op het
terrein van Eeltsje’s Hiem. Verder hoopt het bestuur van Wijkbelang dat de wijkauto een positieve
bijdrage gaat leveren aan de mobiliteit van de bewoners in onze wijk.
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