
Elektrische deelscooterdienst GO Sharing start in Dordrecht 

9 juni 2021 - Vanaf vandaag zijn de groene elektrische deelscooters van GO Sharing ook in 

Dordrecht beschikbaar. Het bedrijf mag 100 deelscooters in de stad plaatsen, die via de 

GO Sharing app gevonden en geboekt kunnen worden. De komst van het elektrische 

deelvervoer past in de strategie van de gemeente om mobiliteit in de stad te 

verduurzamen. 

 

De deelscooters van GO Sharing zijn 24 uur per dag beschikbaar en 100% elektrisch. De accu’s van de 

voertuigen worden opgeladen met stroom uit duurzame bronnen. Iedereen met een rijbewijs en de 

GO Sharing app kan gebruik maken van de duurzame dienst.  

 

Elektrisch deelvervoer helpt om de mobiliteit in de stad te verduurzamen en om Dordrecht goed 

leefbaar en bereikbaar te houden. De deelscooters bieden mogelijk een alternatief voor autoritten in 

de stad, met als gevolg minder autodrukte en minder CO2 uitstoot. 

 

Van bezit naar gebruik wanneer je het nodig hebt 

Het doel van het ambitieuze GO Sharing is het veranderen van de manier van hoe we met vervoer 

omgaan. “GO Sharing staat voor een groene planeet met gedeelde mobiliteit van iedereen, voor 

iedereen,” zegt Raymon Pouwels, CEO van GO Sharing. “Wij willen een gedragsverandering teweeg 

brengen van ‘iedereen een eigen voertuig’ naar ‘gebruik wanneer je het nodig hebt’. En dat doen we 

op een duurzame manier, met elektrisch deelvervoer. Zo zorgen we samen met onze gebruikers voor 

minder verkeersopstoppingen en het terugdringen van de ruimtebesteding voor parkeerplaatsen. 

Met het deelvervoer dragen gebruikers niet alleen bij aan een beter leefmilieu, het scheelt ook in de 

portemonnee: je hebt geen eigendomskosten en betaalt dus alleen per minuut die je reist, vanaf 23 

cent.” 

--- 

EINDE BERICHT 

  

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Chris Peters, Crisp PR & Communicatie 

chris@crisp.amsterdam 

06 39 411 265 

  

Over GO Sharing 

GO Sharing biedt duurzaam deelvervoer verspreid door heel Nederland en in België (Antwerpen), 

Duitsland (Saarbrücken) en Oostenrijk (Wenen). De deelscooters zijn 100% elektrisch en worden 

geladen met duurzame stroom. 

  

GO Sharing werd in 2019 opgericht met het doel vervoer anders in te vullen. Om vervoer 

toegankelijk, duurzaam en minder straatbeeldbepalend te maken, moet het traditionele model van 

bezit worden omgezet in een duurzame deur-tot-deur deelvoorziening. Niet alleen in Nederland, 

maar wereldwijd. 
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GO Sharing App Store: https://apps.apple.com/us/app/go-sharing/id1477465763?ls=1 

GO Sharing Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gosharing.gourban.app&hl=nl 
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