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Aan de bewoners van de wijken Centrum, Oud-West en Slotjes 

 
Geef uw interesse in een elektrische deelauto door 
 
Gemeente Oosterhout zet in op duurzame mobiliteit. Zo zijn we in Slotjes-Midden gestart met 
twee elektrische deelauto’s. Vanwege het succes van deze deelauto’s, willen we deze vorm 
van mobiliteit graag uitbreiden naar andere delen van Oosterhout. De gemeente organiseert 
daarom samen met OnzeAuto een online interessepeiling om te onderzoeken of er voldoende 
belangstelling is voor elektrisch autodelen. Inwoners van heel Oosterhout kunnen t/m 15 
november meedoen aan deze peiling. Bij voldoende belangstelling in een bepaald gebied, 
kunnen we nog dit jaar een elektrische deelauto plaatsen. 
 
Deelname aan de interessepeiling 
Het invullen van de interessepeiling duurt maar twee minuten. U kunt de 
interessepeiling heel eenvoudig invullen op www.onzeauto.com of door 
de QR-code hiernaast te scannen met uw mobiele telefoon. Er zijn 
ongeveer tien gebruikers nodig om een elektrische deelauto te kunnen 
plaatsen. Hoe meer bewoners de interessepeiling invullen, hoe groter de 
kans dus is dat er in uw straat of buurt ook echt een deelauto komt. 
Stuur de peiling daarom gerust door naar uw buurtgenoten. Zo krijgen 
we samen meer voor elkaar, óók op het gebied van duurzame mobiliteit! 
 
De elektrische deelauto: duurzaam, bespaart kosten en verlaagt parkeerdruk 
Veel mensen hebben één of meerdere auto’s die het grootste deel van de tijd stilstaan. 
Zonde, want zaken als de APK, autoverzekering en wegenbelasting betaalt u ook als u de 
auto niet gebruikt. Naast onnodige kosten zorgen al die niet gebruikte auto’s ook voor 
overvolle straten. Wist u dat u door een elektrische auto te delen heel eenvoudig op uw 
gebruikskosten kunt besparen? En dat u tegelijkertijd bijdraagt aan een lagere parkeerdruk in 
uw buurt? Door gebruik te maken van een elektrische deelauto kiest u bovendien voor een 
erg duurzame manier van mobiliteit. Autodelers rijden gemiddeld namelijk zo’n 30% minder 
kilometers. Dit doen ze door ritjes slim te combineren, bijvoorbeeld naar de supermarkt en de 
sportschool.   
 
Gemak en flexibiliteit 
U kunt de deelauto gebruiken om de grote weekboodschappen te doen die u niet op de fiets 
meekrijgt, maar u kunt er ook een weekendje mee weg of zelfs mee op vakantie! Het 
gebruiken van de elektrische deelauto’s gaat heel eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft, is 
een rijbewijs en een app op uw mobiele telefoon. Hiermee maakt u uw reservering en kunt u 
de auto openen en sluiten. Geen gedoe dus met sleutels wisselen of sleutels die kwijtraken. 
De elektrische deelauto’s zijn geschikt voor iedereen, of u nu al 50 jaar uw rijbewijs heeft, of 
pas net. Ideaal dus als u wél een rijbewijs heeft, maar geen eigen auto. Of als u uw eigen 
auto weg wilt doen omdat u hem te weinig gebruikt.  
 
Vragen  
Heeft u vragen over de interessepeiling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. van der Velden via m.van.der.velden@oosterhout.nl  
 
PS: Wist u dat er zaterdag 15 oktober een elektrische deelauto te zien is op de Duurzaam 
Oosterhout Markt? Als u de online interessepeiling invult, maakt u bovendien kans op €25,- 
gratis rijtegoed of een weekend op stap met de deelauto. Meer informatie over deze actie 
vindt u op www.duurzaamoosterhout.nl/nieuws 
 


