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‘Manifest’ voor deelmobiliteit in Buiksloterham 

 

JA, wij willen graag deelmobiliteit in Buiksloterham! Dit zijn onze uitgangspunten, wensen en 

voorwaarden: 

 
1. We zijn nadrukkelijk op zoek naar elektrische vervoersmiddelen. Deelauto’s (voorkeur voor 

automaat, wellicht ook handgeschakeld én vooral ook automaat!), maar ook e-bikes, e-
bakfietsen en/of e-scooters.  

 
2. Daarvoor zijn 4 parkeerplaatsen van de Alliantie in de naastgelegen parkeergarage 

beschikbaar. De huurprijs van een parkeerplaats is (uiteindelijk) ca. €85,- per maand. 
 

3. We staan open voor verfrissende en innovatieve vervoersvormen, zoals een (elektrische) 
deelboot in het water bij Buiksloterham. 
 

4. Het moet niet alleen goed voor het milieu zijn, maar het moet vooral ook goedkoop zijn (want 
we zijn sociale huurders). Goedkoper dan de huidige opties in dit gebied.  
 

5. Het moet ontzorgen en meer flexibiliteit en vrijheid geven dan de huidige opties. 
 

6. Binnen de stad redden we ons vaak prima met elektrische deelfietsen in verschillende 
vormen en maten (denk aan een gewone stadsfiets, een bakfiets of een fiets met lage instap). 
Maar een deelauto of -busje vinden velen van ons ook prettig in de stad, bijvoorbeeld om 
spullen of kinderen te vervoeren. Of om naar locaties binnen de stad te rijden die met het OV 
bijna een wereldreis vergen.  
 

7. Buiten de stad is een deelauto heel handig. Buiten de stad kan vaak inhouden: verre ritten, 
bijvoorbeeld naar familie in Brabant. 
 

8. We zien graag een prijsdifferentiatie. Voor korte ritten bijvoorbeeld een verrekening per 
minuut, voor lange ritten een tarief per dag of dagdeel. En is er een maximum in tijd voor het 
gebruik? 
 

9. Een richtprijs zou kunnen zijn: maximaal 20 euro per dagdeel.  
 

10. We weten nog niet precies hoe groot de behoefte is, maar op basis van een recente enquête 
schatten we dat er (in eerste instantie) zo’n 40% van de 138 sociale huurders gebruik wil 
maken van deelmobiliteit. En wellicht is er ook onder andere buurtbewoners interesse. 
 

11. Ook de frequentie moet nog duidelijk worden. We verwachten een bezetting van zeker 2 tot 
3 dagen per week; zowel doordeweeks als in het weekend. En we denken dat het gebruik 
toeneemt zodra bewoners ontdekken hoe handig het is, zo’n deelauto of -fiets. 
 

12. Het liefst zoeken wij dan ook een of meerdere aanbieders die al werkende weg vaststellen 
wat de vraag precies is en (waar nodig) kunnen bijsturen om in te spelen op de 
daadwerkelijke behoefte. 
 

13. Een app met een reserveringssysteem lijkt het meest voor de hand liggend.  
 

14. De sleutel van de deelauto/fiets zou via een sleutelkluisje in de gemeenschappelijke ruimtes 
kunnen gaan. 
 

15. En tot slot: er zijn kansen te ontlenen aan het feit dat het nog 8 jaar een bouwput is rondom 
de complexen. Er is veel bouwverkeer, weinig groen, gevaarlijke verkeerssituaties, etc: dat 
kan tot iets moois leiden op het gebied van deelmobiliteit. 

 
bewoners Buiksloterham en de Alliantie, mei 2021 


