Flying Kiwi presenteert:
Ritjes in Boekel
Je woont in Boekel, Venhorst of Huize Padua en je wilt ergens naar toe, wat
doe je dan? Je pakt de fiets, de auto of gaat met het openbaar vervoer. Maar
wat als deze middelen je niet kunnen brengen waar je naar toe wilt gaan , wat
doe je dan? Niet iedereen kán fietsen, niet iedereen hééft een auto en het
openbaar vervoer rijdt niet op de juiste tijd of nog veel erger er rijdt
helemaal geen bus in jouw buurt.
En precies voor die mensen willen wij de bereikbaarheid in Boekel verbeteren. Hoe mooi zou
het zijn wanneer we de inwoners die ergens naar toe willen en de inwoners die ergens naar toe
gaan bij elkaar kunnen brengen?
Via de bestaande app van inBoekel kunnen we dit faciliteren. In dit document beschrijven we
beknopt hoe we dit voor ons zien.

Ritje aanvragen
Via de inBoekel app kan een ritje worden aangevraagd.
Wanneer je ergens naar toe wilt, kun je via de app van inBoekel een ritje aanvragen. Door
het invoeren van je gegevens wordt er naar alle (aangemelde) ‘rijders’ een berichtje
(pushnotificatie) gestuurd.

Selecteer een rijder
Selecteer een rijder naar keuze op basis van prijs, of gewoon omdat je het
leuk vind om met die persoon mee te rijden.
Zodra de rijders hebben gereageerd op jouw aangevraagde ritje krijg jij een melding van alle
beschikbare rijders en of ze kosten in rekening willen brengen.

Selecteer een rijder
Bekijk de gegevens van de aangem elde rijders en kies bevestig.
Zodra je je ritje bevestigd hebt ontvangt de rijder een seintje dat je met hem mee wil rijden.

Jouw ritje
Nu je ritje bevestigd is weet je wanneer je wordt opgehaald en of er kosten
aan verbonden zitten.
Wanneer je onverhoopt niet kunt, of je ritje wilt wijzigen kun je dit altijd nog aanpassen.

LET OP: de exacte technische invulling, beheer en o.a. het betalen van de kosten e.d. zullen we in een vervolg
stadium verder moeten uitwerken. Er zijn best wel een aantal zaken waar nog even goed naar gekeken dient te
worden.

Samenwerking
N.a.v. ons gesprek zouden wij graag samen met de Gemeente Boekel kijken naar de mogelijkheden om deze dienst
beschikbaar te maken voor de gemeenschap. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke dienst een meerwaarde kan zijn
voor de mobiliteit van de inwoners van Boekel.
Dit document beschrijft slechts het globale idee. Een idee wat we in basis heel simpel willen houden en wanneer blijkt dat dit mechanisme werkt
verder uit willen gaan breiden. Qua kosten e.d. wil ik graag met jullie kijken hoe we dit gezamenlijk zouden kunnen initiëren.
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