Bandenspanning
Meer dan 80% van de wagens rijdt met banden die onvoldoende opgepompt zijn.
Hierdoor verbruiken de wagens meer brandstof dan nodig.
Dit kan oplopen tot een tankbeurt per jaar!

De actie ‘Bandenspanning’ van de
energiesnoeiers Zuid-WestVlaanderen wil daar verandering in
brengen. Op vraag van lokale
overheden of organisaties stellen
we een ‘stand’ op waar
autobestuurders langs kunnen
rijden.
De energiesnoeiers meten de
bandenspanning van de wagens
en brengen, indien nodig, de
banden terug op de juiste
spanning. Ook geven we de
autobestuurders informatie mee
over het belang en de voordelen van
een juiste bandenspanning.
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Waarom
de
energiesnoeiers
uitnodigen
voor
een
bandenspanningactie?
Door mee te werken aan een actieve bewustmaking rond bandenspanning,
lever je een concrete bijdrage tot het aanpakken van het klimaatprobleem en
trakteer je jouw werknemers en/of inwoners op een milieuvriendelijkere en
veiligere leefomgeving. Bovendien profiteren ze van een besparing op
brandstof en onderhoud. Zo kan een gemeentebestuur op verschillende
manieren het goede voorbeeld geven. Enerzijds door de wagens van de
eigen werknemers en de dienstwagens te laten controleren, anderzijds door
inwoners aan te zetten tot bewust controleren en corrigeren van de
bandenspanning. Een organisatie kan een actie aanvragen om de wagens
van het personeel te laten controleren of kan ons uitnodigen op een
activiteit zoals een Ecobeurs.
Bandenspanning in Lendelede
48 gemeten auto’s
Op 8 april 2011 voerden de energiesnoeiers een
bandensppanningsactie uit op het Dorpsplein van de gemeente
Lendelede. De actie duurde van 9 tot 12u30 en was een succes te
noemen! Voortdurend schoven er auto’s aan. Elvire Vanysacker
(gemeente Lendelede): “De grote opkomst was waarschijnlijk te
wijten aan de vele promotie die we gemaakt hebben. Zo hebben
we een artikel geplaatst in het gemeentekrantje, stond er een
artikel op onze website en hebben we een e-mail gestuurd naar
alle personeelsleden van zowel het OCMW als de gemeente”.
Na 3,5 uur banden checken bleek dat slechts twee wagens een
correcte bandenspanning hadden! Bij 46 wagens werd de
bandenspanning aangepast. Fanny Seurinck (Woonwinkel
Sociaal Thuis): “Het was voor ons ook even schrikken dat
er zoveel bestuurders met een verkeerde bandenspanning
rondreden. Hopelijk zullen de bestuurders nu zelf regelmatig
hun bandenspanning checken!”

De kostprijs voor een bandenspanningactie is 400 euro per halve dag, alles
inbegrepen. Indien de actie buiten Zuid-West-Vlaanderen plaatsvindt,
worden daar nog vervoerskosten bij gerekend. Op een halve dag kunnen we
de banden van 45 wagens meten.
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Interesse? Meer info?
Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen
Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk vzw
Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk
Tel: 056 28 27 76
Fax: 056 28 27 79
E-mail: energiesnoeiers.zuid-west-vlaanderen@bndkortrijk.be
Website: www.bndkortrijk.be
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