
ELEKTRISCHE 
DEELAUTO’S 

IN WOGNUM



Autodelen: hoe werkt het?

❑ Deelauto’s staan bij jou in de buurt en deel je in besloten kring

❑ Een deelauto heeft een gereserveerde parkeerplaats en laadpaal

❑ Reserveren en openen van de auto met een app op je telefoon

❑ Afrekening van ritten met een maandelijkse factuur



De voordelen van een e deelauto

❑ Een deelauto is vaak goedkoper dan een eigen auto 
en geeft veel minder zorgen

❑ Per deelauto verdwijnen er vijf auto’s van de straat

❑ Een e-deelauto is duurzaam: 
- de auto rijdt op groene stroom
- een deelauto is schoon, nauwelijks vervuilende uitstoot
- er worden minder auto’s geproduceerd

❑ Een auto voor inwoners die geen parkeervergunning krijgen



Onze tarieven

Intro

€ 0/maand
Om autodelen te 
proberen

€ 0,25 per kilometer

€ 5,00 per uur

Max 10 uur/dag
= € 50

Start

€ 25/maand
Goedkoper 
autodelen

€ 0,22 per kilometer

€ 3,50 per uur

Max 10 uur/dag
= € 35

Comfort

€ 50/maand
Slimmer dan een 
tweede auto

€ 0,20 per kilometer

€ 2,50 per uur

Max 10 uur/dag
= € 25

Top

€ 100/maand
OnzeAuto is jouw 
enige auto

€ 0,18 per kilometer

€ 1,50 per uur

Max 10 uur/dag
= € 15



Even voorstellen: onze deelauto 
Hyundai Kona Electric



Samenwerking

❑ Samenwerkingsovereenkomst ZCWF met Onze Auto 

❑ OnzeAuto: digitale marketing en werving, exploitatie en onderhoud van de 
auto’s en de reserverings-app

❑ De ZCWF werkgroep:  lokale contacten,  wervingscampagne. Met leden van 
dorpsraad parkeerplekken uitgezocht. Subsidie van 

❑ Contacten 7 gemeenten en een aantal organisaties, die mogelijk deelauto’s 
gaan gebruiken





Elektrische deelauto’s in het nieuws



Start deelauto’s Wognum voorjaar 2022

❑ Presentatie van plannen aan de dorpsraad in december 2021

❑ Initiatief wordt via digitale en lokale media, bijeenkomsten en op 
samenslimrijden.nl/West-Friesland onder de aandacht gebracht

❑ Interessepeiling en mogelijkheid tot inschrijving start in december 2021

❑ Voorjaar 2022 aanleg dubbele parkeerplaats centrum. Drie andere locaties 
volgen afhankelijk van de interesse

❑ Plaatsing van twee deelauto’s in centrum bij voldoende belangstelling



Deelauto’s Wognum: de planning



Locaties voor deelauto’s in Wognum

CENTRUM: Lange Regel 2

OOST: Jacob Kwastlaan 20NOORD: Stolphoevelaan 15

ZUID, voorlopig: Kamgras – Wollegras



Locatie voor deelauto’s in Wognum centrum



Locatie voor deelauto’s in Wognum oost



Locatie voor deelauto’s in Wognum noord



Locatie voor deelauto’s in Wognum zuid



Welke ondersteuning geeft gemeente?

❑ Er is politiek draagvlak voor e-deelauto project
Onze ambitie sluit aan bij de mobiliteitsvisie van de gemeente. 

❑ Goede samenwerking bij realiseren van parkeerplaatsen, 
laadpalen en vergunningen

❑ Financiële ondersteuning in de opstartfase

❑ Communicatie in de pers en via kanalen dorpsraad en gemeente



Informatie over e-deelauto’s in Wognum

https://www.onzeauto.com/samenslimrijden/wognum

https://www.zcwf.nl/deelauto/

