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Heeft u een auto die u nauwelijks gebruikt? En heeft u er wel eens aan gedacht om een auto met 

anderen te delen? De gemeente Utrecht wil het delen van auto’s en andere vervoersmiddelen 

stimuleren. Bijvoorbeeld met voorzieningen in de buurt voor bewoners, bezoekers en ondernemers in 

de stad. In parkeergarage de Grifthoek start dit voorjaar een experiment met een zogenoemde 

‘deelhub’ voor elektrische auto’s, scooters en (bak)fietsen. Woont of werkt u in de buurt en wilt u met 

ons meedenken hoe we dit handig kunnen inrichten? Kom dan naar een van de drie avonden die we 

organiseren bij u in de buurt op 21, 27 of 28 februari.  

 

Waarom autodelen? 

De gemeente wil het autoverkeer en de parkeerdruk in de stad verminderen. Als mensen hun auto 

delen, komt er meer ruimte op straat voor wandelen, fietsen, speelplek en groen. Zeker in de stad 

hebben mensen hun auto steeds minder nodig. Gemiddeld staan auto’s 23 uur per dag stil, in die tijd 

kan misschien iemand anders hem goed gebruiken. Wie een auto deelt van een ander bespaart zichzelf 

ook nog een de kosten van verzekering en onderhoud. U kunt meer lezen over autodelen op 

www.utrechtdeelt.nl. 

 

Hoe ziet de deelhub eruit?  

In een hoek van parkeergarage de Grifthoek reserveren we enkele parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld 

(elektrische) auto’s, scooters en/of (bak)fietsen. Het gaat om parkeerplaatsen die nu niet of weinig 

gebruikt worden. We weten op dit moment nog niet op welke manier het delen in zijn werk gaat en wat 

het gaat kosten. Dat is één van de dingen waarover we graag met u willen praten. We willen u vragen 

naar de wensen en behoeften van mensen in de buurt. Uiteindelijk kunt u immers een van de 

toekomstige gebruikers worden! 

 

Denkt u mee? 

Woont of werkt u in de buurt van parkeergarage De Grifthoek, en leent u wel eens een auto van iemand 

anders, of van een deelorganisatie? Zou u wellicht eens een elektrische fiets of scooter willen lenen? Of 

maakt u nu al gebruik van deze parkeergarage en wilt u uw auto misschien wel delen? Dan komen we 

samen met partner shareNL graag met u in gesprek. Wellicht hebt u goede suggesties voor ons, die we 

kunnen benutten bij het experiment met de deelhub. Het is immers belangrijk dat deze aansluit bij de 

wensen van mensen die hier in de buurt wonen en werken, en hiervan straks misschien gebruik van 

willen maken. 
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Informatie en aanmelden 

We praten graag met u verder tijdens één van de drie brainstormsessies die we bij u in de buurt 

organiseren. Na een korte inleiding over autodelen en onze ideeën over de deelhub, kunt u ons uw 

mening en suggesties vertellen. Met uw hulp kunnen dit experiment met de deelhub tot een succes 

maken. 

 

De bijeenkomsten vinden plaats in het ZIMIHC theater Wittevrouwen op Bouwstraat 55 op:  

 Woensdag 21 februari: inloop vanaf 19:30u en start programma 20:00u 

 Dinsdag 27 februari: inloop vanaf 19:30u en start programma 20:00u 

 Woensdag 28 februari: inloop vanaf 19:30u en start programma 20:00u 

 

Wilt u meedoen met deze brainstormsessie, dan kunt u zich aanmelden tot en met 18 februari. 

Aanmelden kan door een mail te sturen aan autodelen@utrecht.nl. Vermeldt u daarbij uw naam, adres, 

telefoonnummer en de avond van uw voorkeur. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging met de 

datum waarop wij u verwachten. 

 

Meer weten over de deelhub of autodelen?  

Voor vragen over de deeleconomie en het onderzoek kunt u mailen naar info@sharenl.nl of kijken op 

http://www.sharenl.nl. Meer informatie over autodelen in Utrecht vindt u op www.utrechtdeelt.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bertien  Oude Groote Beverborg     Pieter van de Glind 

 

Programmamanager Luchtkwaliteit en Schoon Vervoer  Medeoprichter shareNL 
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