De DebatMobiel Lenen
Gefeliciteerd! Jullie straat leent de DebatMobiel.
De Debatmobiel is een kar om elkaar te ontmoeten en gemakkelijk met elkaar in gesprek
te komen over de (inrichting en functies van de) straat. Hier vind je een aantal richtlijnen
opdat het verblijf van de kar zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Richtlijnen DebatMobiel in de straat:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

De DebatMobiel is vrij te lenen in de wijk Segbroek, Den Haag. Je legt contact met
het team van de DebatMobiel en spreekt samen een periode af.
Het is aan de straat die de DebatMobiel leent zelf om de kar op te halen (hij is
altijd in de buurt) en terug te brengen.
Het is handig en aan te raden om alle buren in de straat in te lichten over de
komst en het verblijf van de kar. Je kunt dit vooraf al doen (zie voorbeeldbrief ‘De
DebatMobiel in de straat’). Je kunt ook tijdens het verblijf van de kar (opnieuw)
een brief verspreiden om buren uit te nodigen voor een afgesproken moment
waarop je elkaar wilt ontmoeten.
Gedurende het verblijf in de straat, zorgen de straatbewoners voor de plantjes en
het welzijn van de kar. Maak duidelijke afspraken hierover
In de kist van de DebatMobiel liggen twee gele kussens. Deze graag droog
bewaren/in bewaring geven bij een omwonende zodat die ze bij goed weer neer
kan leggen
Er is altijd een contactpersoon vanuit het team van de DebatMobiel die je kunt
bereiken als er vragen zijn

NB. Officiële regel is dat een kar 72 uur zonder parkeergeld op een parkeerplaats mag
staan. De gemeente werkt aan een experimentenregeling voor de openbare ruimte; dus
de kar wordt gedoogd. Alleen als er officiële klachten zijn dan moet de gemeente
handhavend optreden. Als je geïnteresseerd bent in gemeentelijk beleid over parkeren
en de experimenten: zie de volgende pagina’s:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5930815/1/RIS298094%20Afdoening%
20motie%20H3%20stimuleren%20Haagse%20Leefstraten
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Richtlijnen voor het verplaatsen van de DebatMobiel:
Je hebt nodig:
●
●
●
●
●
●
●

Auto met trekhaak
Code van het cijferslot
Voorzichtige chauffeur
Bijrijder om de kar op en af te koppelen en op zijn plek te duwen
(Karton met) nummerbord van de auto die rijdt
Gereserveerde ruime parkeerplaats in de straat waar hij moet komen.
(Bekijk vooraf welke plek goed past bij de missie van de DebatMobiel: een mooie
zichtbare plek die uitnodigt voor ontmoeting en gesprek)

Voorbereidingen tot aankoppelen:
1. Maak het cijferslot open en haal de lichtbalk eruit
2. Zet de lichtbalk met zijn pootjes rechtop in de plantenbak aan achterzijde kar
(punt van oranje driehoeken wijst omhoog)
3. Kijk of de stekker (7pens) past op de auto of gebruik adapter (13/7 pens)
4. Schroef de pootjes omhoog met de slinger (ook in de kist)
5. Gebruik de slinger van het neuswiel om de voorkant op te draaien tot hij bijna zo
hoog staat als de trekhaak of iets erboven zodat hij er zo overheen kan ‘vallen’
6. Haal de kar van de handrem
7. Wip de kar op de trekhaak en doe staalkabeltje om de autotrekhaak, sluit
verlichting aan en test of die het doet
8. Maak de bout van het neuswiel los en zet hem zo hoog mogelijk
9. Schroef het neuswiel met de slinger zo hoog mogelijk op (anders stuitert het
neuswiel onderweg kapot op hobbelige stukjes)
10. Ga in de auto zitten en geniet van het prachtige uitzicht door je achterruit :-)

Rijden:
●
●
●
●
●

Stippel van te voren de route uit: liefst met zo veel mogelijk asfalt en zo min
mogelijk drempels en kuilen
Rijd rustig. Aanbevolen snelheid is 30 km per uur
Kijk vooral stoïcijns naar verbaasde medeweggebruikers en politie. Beleef dit
avontuur vrolijk
Neem de bochten RUIM in verband met geparkeerde auto’s, paaltjes en dergelijke
Dit alles is op eigen risico (NB. De DebatMobiel is in 2017 véle malen verplaatst en
het is altijd goed gegaan, dus ga er vanuit dat het gewoon mogelijk is; je kunt dit!)
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Aankomst:
Als het goed is, heb je al een ruime parkeerplaats gereserveerd / laten reserveren. Als je
een heel handige inparkeerder bent, dan kun je hem gedeeltelijk achteruit inparkeren.
Maar vaak is het handiger hem op de straat af te koppelen. Met 2 mensen en iemand om
op het verkeer te letten (passant) is het prima te doen.
Het afkoppelen gaat in omgekeerde volgorde ten opzichte van het aankoppelen dus:
●
●
●
●
●
●
●

Neuswiel uitdraaien (bout en slinger)
Kar van trekhaak halen - inparkeren
Op de rem zetten
Pootjes uitdraaien
Testen of de kar stabiel genoeg staat
Lichtbalk eraf halen en in de kist doen, slinger weer in de kist
Kist op slot

Communicatie:
●
●

●
●

Meteen bij plaatsing kun je een foto maken en sturen naar: info@debatmobiel.nl
Maak foto’s van ontmoetingen tijdens de leenperiode. Deze kun je ook sturen aan
info@debatmobiel.nl. De foto’s en feedback zijn voor ons de beloning voor het
lenen!
Op de kar kan je eventueel aankondigingen doen in het witte vlak op het infobord
Ook mag je dingen aan de kar nieten/plakken – mits in lijn met de doelstellingen
van de kar, dus geen commerciële dingen, vermelden dat de kar niet van jou is
maar van de stad/team DebatMobiel.
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