
   
 

   
 

Beste bestuurder van wijk-, dorps- of stadsraden in Zeeland, 
 
Graag brengen we je op de hoogte van een nieuw initiatief: ‘Samen Slim Rijden Zeeland’. 
Het initiatief biedt inwoners van Zeeland toegang tot elektrische deelauto’s en daarmee 
toegang tot betaalbare en duurzame mobiliteit. Dat is wellicht ook voor jouw omgeving een 
interessante ontwikkeling. 
 
Met Samen Slim Rijden Zeeland krijgen buurtbewoners van iedere stad, dorp of wijk in 
Zeeland de mogelijkheid om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. De deelnemers 
kennen elkaar vaak al, of leren elkaar door het initiatief beter kennen. Dat voelt dus 
vertrouwd. Met het delen van de elektrische auto’s dragen de deelnemers niet alleen bij aan 
een sterk verminderde uitstoot van CO2 en stikstof, maar besparen zij ook veel geld ten 
opzichte van een eigen auto. De besparing is gemiddeld ongeveer €2.000 per jaar bij een 
gebruik van 1.000 tot 15.000 km per jaar. Dat is voor heel veel inwoners interessant.  
 
Het eerste Zeeuwse initiatief is inmiddels gestart in Middelburg: deelnemende bewoners 
hebben hier toegang tot 2 elektrische auto’s en dat worden er binnenkort al 4. Met jouw 
hulp verkennen we ook graag de mogelijkheden in jouw wijk, buurt of dorp. 
 
 

 
 
 
Hoe werkt Samen Slim Rijden Zeeland? 
 
De bewoners hoeven de elektrische auto’s niet zelf aan te schaffen. Deze worden 
aangeboden door OnzeAuto, die ook het risico voor de exploitatie draagt en de lokale 
gebruikersgroepen ondersteunt met 24/7 support. Met een app op de mobiele telefoon kun 
je als autodeler de deelauto’s eenvoudig reserveren, openen en sluiten. De ervaringen van 
deelnemers in heel Nederland zijn erg positief; ze geven gemiddeld een ruime 9 voor het 
delen van de auto’s via OnzeAuto.  
 



   
 

   
 

In nauwe samenwerking met de provincie, gemeentes, ZVKK, Dorpen voor Morgen en 
andere lokale ambassadeurs willen OnzeAuto en het Zeeuws Klimaatfonds het delen van 
elektrische auto’s in Zeeland nu echt op de kaart zetten. Het komt goed van pas dat 
OnzeAuto al goed bekend is met het delen in zowel steden als in landelijke gebieden. 
 

Starten met autodelen in jouw buurt 

 
Als lid van een wijk/buurt/dorpsraad willen we je vragen om bewoners in jouw omgeving te 
attenderen op dit initiatief. Ze kunnen zich verder informeren via de website van OnzeAuto 
en hun interesse doorgeven. Dit zijn de stappen voor een geïnteresseerde bewoner: 
 

1. Ga naar de website van OnzeAuto en vul de naam van jouw woonplaats in 

2. Laat OnzeAuto weten dat je interesse hebt via het formulier  
3. Vraag ook je buren om mee te doen; je ontvangt informatie om door te sturen. 

 
Vanaf 10-15 geïnteresseerden in een buurt neemt OnzeAuto contact op met de groep om de 
start van een initiatief te bespreken. OnzeAuto kijkt dan ook naar de beschikbaarheid van 
parkeer- en laadvoorzieningen.  Staan alle lichten op groen, dan gaat het initiatief snel van 
start. We vertellen je in een volgende mail graag hoe dat werkt.   
 
Mogen we op jouw steun rekenen?  
 
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kun je terecht bij OnzeAuto. 
Stuur dan even en mailtje naar samenslimrijden@onzeauto.com. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Koelemij namens het Zeeuws Klimaatfonds 
Otto Smit en Damien Tierney van OnzeAuto 
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