Activiteiten sheet
Activiteit

Deel een auto in de straat

Complexiteit
Minimaal aantal in organisatie

2 huishoudens

Voorbereidingstijd

0 weken

Seizoen

Gehele jaar

Het doel
De auto domineert het straatbeeld in veel wijken. Hij
is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Toch dwingen crisis en toenemende parkeerdruk om
anders over vervoer na te denken: Een auto staat
gemiddeld 23 uur per dag stil. Waarom zal je al die tijd
een kostbare hoop metaal voor de deur hebben staan,
als je maar van A naar B wil? De tijd is rijp voor een
creatieve oplossing.
Het doel is om matches gemaakt tussen bewoners die
hun auto willen delen en mensen die af en toe een
(extra) auto nodig hebben. Voordelen zijn financieel –
een auto kost gauw €400/maand –en ruimtebeslag.
Minder auto's betekent meer parkeer gelegenheid en
meer ruimte om te spelen in de straat. En natuurlijk
leer je ook je buren kennen.

Opties
Auto delen is al zo oud als dat er auto's zijn. Je hoeft
maar je contactsleutel uit te lenen, of je bent al auto's
aan het delen. Tegenwoordig is er veel meer mogelijk.
Via websites, speciale bedrijven, speciale deelautoverzekeringen is alles goed te regelen. Ook al maak je
een ongeluk met de auto van de buurvrouw, je relatie
met haar hoeft er niet onder te lijden.
Er zijn dus veel opties om je auto te delen en er
komen er steeds meer. Je kunt deze onderverdelen in
de volgende mogelijkheden:
1. Een deelauto huren van een bedrijf. Surf eens
over het web en leer over de mogelijkheden
die bijvoorbeeld Greenwheels, Connectcar of
Car2Go bieden.
2. Een auto delen met anderen. Je eigen auto
verhuren aan anderen of de auto van de
buren gebruiken. Dat werken we verder uit.
We hebben hiervoor een speciale deal kunnen
maken met MyWheels.
beter een goeie buur dan een verre vriend

MyWheels
Duurzaam Soesterkwartier heeft met MyWheels
afspraken gemaakt om het autodelen laagdrempeliger
te maken. Dit is een half jaar op proef. We kunnen nu
dus niet garanderen dat dit zo blijft. De afspraken
wijken op de volgende punten af van de
standaardprocedure van MyWheels:
1. Als je een auto uit de buurt wil huren moet je
eigenlijk een borg van €250 als zekerheid
betalen. Wij hebben met MyWheels
afgesproken dat wij, de leden van de
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, deze
borg gezamenlijk mogen betalen. Hierdoor is
het ons geluk om de borg te verlagen naar
€25,- voor leden.
2. We kunnen naast auto’s ook andere
vervoermiddelen aanbieden via MyWheels,
bijvoorbeeld bakfietsen.
3. Normaal wordt er per afspraak door de
huurder en de verhuurder €2,50 aan
MyWheels betaald om de kosten te dekken.
Bij de verhuur van fietsen hoeft dit niet
betaald te worden.
Op de website www.duurzaamsoesterkwartier.nl is
een handleiding te vinden over hoe je hieraan kunt
meedoen.
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