Shared micro depots for
urban pickup and delivery
Pilot city Helmond

Sonja van Uden (City of Helmond &
Brainport Smart District)

Location

The Netherlands

City of Helmond
Brainport Smart District; emmision-free, no van/car access to homes
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Citizen Engagement

Infograph
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results
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Business
Engagement
#5 Kan sen en k nelpu n t en S.M .U.D.
Echt duurzaam :
Energieneutraal
gaat verder dan
geen uitstoot

Duur zaam heid in
al haar vorm en
(logistiek,
bundelen,
verwerken van
strom e etc)

On demand
(spoed)levering
via app

duurzaam
uitstraling -> trekt
inwoners

Ander
diensten
voor
bewoners

duurzaam
last m ile
M FC
boods chappen
in w ijjk
last m ile transport
relatie lokale
werkgelegenheid

overvolle
pakketpun ten
aflos s en

Jorick (PostNL):
24/7
bereikbaarheid

Uniek als
je het van
de grond
krijgt

vol=
vol?
Niet
iedereen
HOEFT m ee
te doen

Sociale
functie
m icrodepot

24 uur bereikbaar
voor zowel
inwoner als
log.dienstverlener

Kostenbesparend
voor
log.dienstverlener

First en
last m ile,
andere
services

m eewerking van
TU eindhoven?

wie is
eigenaar

vernieuwing
= spannend

Helm ond kan een
voorbeeldfunctie
aannem en,
m isschien
kettingreactie?

Bereikbaarheid
wijk verbeteren

Breder
m aatschappelijke
funtie

s am en w erkin g
m et
con curren ten

econom isch
duurzaam ?

com m erieel
bedrijf w elke
het
voordeliger
kan .

m aat vs
aantal
gebruikers

anytim e
W ijkvrien delijk

Jor ick (PostNL):
verm inderen van het
aantal
vervoersbewegingen
en áls er gereden m oet
worden gebeurt dat
uitstootvrij

con s um en t
kies t hoe te
bes orgen
tegen w elke
prijs

Je kan het
depot laten
beheren door
s ociale
w erkplaats

Meer dan alleen
pakketten:
Bouwlogistiek,
koeriersdienste,
w in kelbevoor rad i
ng

kans voor
verbintenis
binnen de
wijk

V erleiden
gebruik
fiets

W ie is
veran tw o
ordelijk??

cargoFiets
als
bezorger

duurzam e
s trom en ,
m in der
vervuilin g in
de s tad

Alle partijen
op zelfde
software om
optim aal te
gebruiken?

hoe groot
M 2 m ag
het zijn

Kosten

juridis che
as pekten
las t m ile

W il iedereen in
de w ijk dit?
H oe ga je om
m et de
uitzon derin g?

is de m arkt
buiten
H elm on d
w el
gein teres s eerd

Je krijgt niet
alle partijen
m ee hierin

vorm in g
con s ortium
w erkbaar
bljven qua
grootte

Concurentie

Operationele
invulling

Hoe onderscheidend
wordt dit ten opzcihte
van de gewone picp up
lockers? Stel ik heb er
drie in een wijk is dan
nog behoefte aan een
white label variant?

grotere
pakketten

Maak het
niet te
groot en
com plex

piekbelasting

Jorick (PostNL):
wie is
waarvoor
verantwoordeli
jk?

m ensen
wachten
lang tot
ophalen

Jorick (Pos tN L):
w at als ik tóch
huis beleverin g
w il?

roll out
dit is druppel
op gloeiende
plaat

Legale
aspect

consortium
eigen
belangen ?

beperkingen
mbt
gewicht/afm
etingen/ID

H oe duurzaam
zijn elektris che
auto's ?

Hoe gaan
we om m et
groetere
pakketten

Jorick (PostNL):
welke overlast
levert de SMUD
op voor m ensen
die rondom de
SMUD wonen?

Type som ething
Type som ething

Kom t er niet m eer
verkeer doordat
bewoners auto
pakken naar
depot?

Security

Security
& legal
Hoe
schaalbaar
zijn
lockers...

Physical elaboration (aug-20)

Kosten

Online brainstorm (Jun-20)
© City of Helmond/BSD

Next meeting (dec-20)
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Challenges

