
Verslag autodeelavond Vermeerkwartier 13 april 2017  
 

Ongeveer vijftien Amersfoorters komen bijeen in Wijkhuis de 

Driehoek aan de Woestijgerweg voor een informatieavond over 

autodelen, georganiseerd door het bewonersinitiatief Duurzaam 

Amersfoort-Zuid (DA-Z). 

 

Doel van de avond: inventariseren of het mogelijk is een of meer autodeelgroepen op te zetten in het 

Vermeerkwartier, in eerste instantie rondom de Albert Cuypstraat. De bedoeling is dat andere 

buurten in Amersfoort-Zuid later volgen. 

 

Van DA-Z zijn aanwezig: Chris Bernasco (trekker van deze pilot), Christian Suurmeijer, Marieke van 

der Zeijden en Marianne Nevens. De overige aanwezigen zijn overwegend afkomstig uit de omgeving 

van de Albert Cuypstraat. 

 

Chris Bernasco heet de aanwezigen welkom en geeft een korte inleiding over autodelen:  

 Autodelen kan in verschillende vormen: bij een organisatie (MyWheels, SnappCar, 

BlaBlaCar) of onderling geregeld; met particuliere auto’s of met auto’s van de 

organisatie; informeel of formeel; met kilometerprijs of met combinatie van tijd en 

kilometerprijs; NB. Verzekering moet altijd geregeld zijn (zie verder Basisinformatie). 

 Recente enquête van DA-Z in de omgeving van de Albert Cuypstraat (ca. 150 

huishoudens) laat zien dat bij ongeveer 20 huishoudens belangstelling is voor autodelen. 

Naast kostenbesparing en gemak is duurzaamheid een belangrijk motief. Ervaringen 

elders leren dat onderling contact met buurtgenoten vaak ook winstpunt is. 

Pieter van Lier, stadgenoot uit het Soesterkwartier, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met het 

delen van een elektrische auto met drie andere gezinnen in de straat: 

 Reserveren gaat via de Google-agenda; loopt goed 

 Elektrisch rijden geeft goed gevoel; vooral als de auto op zelf opgewekte zonnestroom rijdt 

 Lease-deelauto bij Buurauto (elektrische Nissan Leaf) kost 446 euro p/m voor de hele groep. 

 

Inventarisatie van wensen en mogelijkheden van de aanwezigen: 

 3 personen hebben een auto; 5 personen hebben geen auto 

 1 persoon heeft doordeweeks elke dag een auto nodig voor woon-werkverkeer 

 4 personen hebben 1 à 2 keer per week een auto nodig 

 2 personen hebben minder dan 1 keer per week een auto nodig 

 1 persoon wil zijn bakfiets (Long John) delen 

 Uit de enquête-groep: 1 huishouden wil aanhanger en busje delen 

 

Afspraken: 

DA-Z stuurt een verslag van de info-avond (dit verslag), tezamen met een overzicht van belangrijke 

informatiebronnen voor vervolgacties (zie Basisinformatie) naar de opgegeven e-mailadressen. De 

inzet van een volgende sessie is om concrete vervolgstappen te zetten met behulp van een matching-

tool. 

  



Basisinformatie autodelen 
 

Op de volgende websites is veel informatie te vinden over autodelen: 

 

Ritjeweg: ritjeweg.nl is een goede website om mee te beginnen. De site bevat een filmpje dat 

autodelen beknopt en helder uitlegt. Je kunt hier ook de kosten van de verschillende aanbieders 

globaal te vergelijken en afzetten tegen de gemiddelde kosten van een nieuwe en een tweedehands 

eigen auto. Kijk bij de FAQ voor extra informatie. 

 

ANWB: www.anwb.nl/auto/autodelen. Deze informatie is correct en neutraal, maar ook tamelijk 

behoudend. 

 

Vereniging voor gedeeld autogebruik: www.deelauto.nl. Door lid te worden de Vereniging voor 

Gedeeld Autogebruik steun je autodelen en profiteer je van de slimme verzekering en de 

parkeerregeling. Het lidmaatschap kost 20 euro per kalenderjaar. 
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