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Toelichtende nota
Sinds enige weken loopt een proefproject met elektrische deelsteps in Mechelen. Deze
nieuwe vorm van deelmobiliteit maakte al eerder opgang in steden zoals Brussel en
Antwerpen. Het proefproject in Mechelen loopt nog tot eind september.
Om een zicht te krijgen op het verloop van dit proefproject en de evaluatie, stelde ik
graag volgende vragen:
- Wie nam het initiatief tot dit proefproject? De stad of Circ, de
deelstepaanbieder?
- Werden ook anders spelers op de markt overwogen?
- Kreeg de stad ook soortgelijke vragen van andere spelers?
- Op basis van welke criteria werd ervoor gekozen om met Circ dit proefproject
uit te rollen?
- Welke engagementen werden er vanuit de stad Mechelen aangegaan in het
kader van dit proefproject? Verbond de stad zich tot enige vorm van financiële,
praktische of organisatorisch ondersteuning?
- Wie bepaalde de zones waarin de steps kunnen achtergelaten kunnen worden
en op basis van welke criteria?
- Wie staat in voor het ophalen en opladen van de steps?
- Waar worden de steps opgeladen?
- De website van de stad Mechelen definieert een reeks verkeersregels voor het
gebruik van de deelsteps. Hoe werden deze verkeersregels bepaald? Waarop
baseerde men zich voor het bepalen ervan?
- Werden er reeds verkeersovertredingen vastgesteld? Zo ja, hoeveel en welke
sanctie staat daar tegenover?
- Ontving de stad al feedback van gebruikers of klachten omtrent het gebruik of
achterlaten van de steps?
- Op welke manier zal de evaluatie van het proefproject verlopen? Wordt de
evaluatie gemaakt door Circ of door de stad of door beiden?

- Welke elementen zullen meegenomen bij de evaluatie?
- Heeft men momenteel al een zicht op het gebruik van de steps? De aantal
ontleningen per dag? Indien wel, graag het dagelijks overzicht.
- Wanneer zal beslist worden over het al dan niet verder zetten van het
proefproject?
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