
Hely

bij u in Parkentree

7 juli 2018



10.30 Welkom en introductie

10.45 Trends in de mobiliteitsmarkt

11.00 Mogelijkheden voor Parkentree en uitkomsten 

inventarisatie bewoners

11.15 Discussie behoeften

11.45 Vervolgstappen

12.00 Drankje en hapje

Agenda



We zien de wereld om ons heen veranderen…

Internet der dingen

Verstedelijking

Vergrijzing

Marktontwikkeling

gebruik -> bezit

Focus op milieu en 

duurzaamheid



… met als gevolg veranderingen op het 
gebied van mobiliteit

• Particulier autobezit neemt af

• Aantal deelconcepten gericht op mobiliteit

neemt toe

• (Lokale) overheden stimuleren deelvervoer

concepten en lokale initiatieven

• Binnensteden worden autoluw gemaakt



We zien dat consumenten op een aantal gebieden problemen ervaren

Mobiliteitsaanbieders hebben elk een 
afzonderlijk platform

“Ik moet me op meerdere plekken 
aanmelden, steeds van app wisselen 

als ik wil switchen tussen verschillende 
vervoersmiddelen en krijg meerdere 

facturen

Eigen autobezit wordt steeds vaker 
ontmoedigd

“Het is steeds moeilijker om 
parkeervergunningen te krijgen, en als 

ik er al een krijg is dat tegen hoge 
kosten”

Duurzaamheid is een thema met 
groeiend belang

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen, 
maar het moet wel eenvoudig zijn om 

dit te doen”



Hely verbindt consumenten met vervoerders

Consumenten

Vervoerders

Eerste partners



Hely biedt één geïntegreerd platform



Een groot deel van jullie heeft al aangegeven geinteresseerd te zijn in Hely, met de meeste interesse voor onze 
auto’s en eBikes

Bron: Enquete onder bewoners ParkEntree juni 2018

44%

56%

Ik zou mee willen doen als Hely later dit jaar naar ParkEntree komt

Ik zou waarschijnlijk niet mee doen

Auto

Fiets

eBike

Scooter

Elektrische auto

Bakfiets 0%

50%

50%

36%

22%

7%

Een groot deel van jullie heeft interesse in Hely… … met als belangrijkse behoefte de auto en de eBike
% respondenten dat voertuig zou willen hebben via Hely



Hely is vanaf het najaar actief in ParkEntree, over de concrete invulling gaan we graag in gesprek

• Welk type deelvervoer is er nodig?

− Auto’s / fietsen / scooters / bakfietsen

− Elektrisch / niet elektrisch

− Aantallen vervoersmiddelen

• Wat zijn geschikte locaties om de vervoersmiddelen te 

plaatsen?

• Wat is er verder nodig van Hely om dit tot een succes te 

maken?

• …

We gaan graag in 

gesprek de komende 

periode om jullie 

behoeftes beter te 

begrijpen




