
• Verbetering van de leefomgeving 
 Een gedeelde wagen vervangt al snel 5 tot 12 

privéwagens. Minder auto’s betekent minder 
parkeerplaatsen die nodig zijn en meer ruimte in 
de straat.

• Sociale cohesie 
 Autodelen creëert een community en meer sociaal 

contact onder de buurtbewoners.

• Boost de lokale economie 
 Autodelers ruilen de grote supermarkt verder weg 

in voor meer lokale inkopen.

• Duurzame mobiliteit 
 Autodelers denken bewuster na over andere 

mogelijkheden om zich te verplaatsen dan de 
wagen zoals de (deel-)fiets of het openbaar 
vervoer. Minder autokilometers, dat is minder 
CO2-uitstoot en meer propere lucht.

Waarom autodelen in jouw 
gemeente?

• Inclusie
 Een eigen wagen is niet voor iedereen betaalbaar. 

Autodelen biedt de mogelijkheid aan deze 
mensen om zich toch af en toe met de wagen te 
verplaatsen.

AUTODELEN IN JOUW  
GEMEENTE? 
Autodelen.net biedt lokale  
overheden ondersteuning op maat

Interesse?

Het team van Autodelen.net staat voor je klaar om 
meer uitleg te geven over hoe we je gemeente van 
dienst kunnen zijn. Contacteer ons voor verdere 
kennismaking: 

T  09 242 32 75 
E  info@autodelen.net
W www.autodelen.net 

Check ook onze praktische gids “Elektrisch autodelen 
voor lokale overheden”

Met de steun van

Autodelen.net
Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde 
mobiliteit. We promoten en ondersteunen beurtelings 
gebruik van vervoersmidde len. We zetten in op 
experiment en beleidsbeïn vloeding en vinden het 
daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden 
met aandacht voor sociale, economische en ecologische 
impact.



Informeer je inwoners met een infosessie. 
Autodelen.net zoekt een ervaren autodeler uit 
de buurt die de verschillende autodeelsystemen 
uitlegt. Op een plaatselijke evenement kan je een 
(onbemande) infostand aanvragen. Autodelen.net 
schakelt lokale vrijwilligers in die getuigen over hun 
autodeelervaring en buurtbewoners bijstaan met 
vragen. 

3. Advies rond integratie gedeelde  
mobiliteit bij woningbouwlocaties

Sinds de omvorming van basismobiliteit naar 
basisbereikbaarheid en de oprichting van 15 
vervoerregio’s zijn mobipunten hot in Vlaanderen. 
Als mede-bedenker van het concept mobipunten in 
Vlaanderen en mede-oprichter van Mobipunt vzw 
zorgen wij voor een uniforme en kwaliteitsvolle uitbouw 
van mobipunten, zo w  el  in Vlaanderen als daarbuiten. 
Mobipunt vzw heeft hiervoor een multidisciplinair team 
van 15 personen ter beschikking. 

Het aanbod  
van Autodelen.net

Autodelen.net stelt een actieplan op voor 
je gemeente om gedurende vijf jaar 

gedeelde mobiliteit, en autodelen in 
het bijzonder, actief te ondersteunen. 

Het omvat meetbare en ambitieuze 
doelstellingen met meer dan 50 

concrete acties die inzetten op 
minder privé autobezit, meer 

autodelers en meer  
ge bruikers van zero-

emissie transport of 
vervoer. 

2. Het eigen wagenpark delen

Steeds meer lokale overheden integreren auto-
de len bij woningbouwlocaties. Zo bespaart de 
projectontwikkelaar op parkeerruimte, krijgt de 
vrijgekomen ruimte een kwalitatieve invulling en heeft 
de toekomstige bewoner toegang tot een duurzaam 
mobiliteitsaanbod. Autode len.net ondersteunt en 
adviseert overheden bij de structurele integratie van 
autodelen bij woningbouw.

4. Inrichting van mobipunten 

5. Communicatieadvies

Om van autodelen een succesverhaal te 
maken in je gemeente is er nood aan een 
doordachte mix van permanente, algemene 
en doelgroepgerichte communicatie. Autodelen.
net ondersteunt je gemeente met de opmaak 
van een communicatieplan, een toolkit met 
communicatiemateriaal en/of de uitwerking van 
enkele concrete communicatieacties.  

Je gemeente kan haar eigen wagens delen met 
buurtbewoners of gebruik maken van deelwagens van 
een autodeelaanbieder. Meer dan 1 op de 10 Vlaamse 
gemeenten doet het vandaag al. Autodelen.net maakt 
in overleg met de gemeente een plan op maat en 
brengt de gemeente in contact met het gekozen 
autodeelsy steem. 

1. Autodeelactieplan - actieplan gedeelde 
mobiliteit 

6. Infostanden en infosessies

DE VOORDELEN VAN BEGELEIDING 
DOOR AUTODELEN.NET? CONCREET, 

OP MAAT VAN DE GEMEENTE EN ALTIJD 
KLAAR VOOR BIJKOMEND ADVIES.  
NU IS HET AAN ONS OM NAAR DE  

CONCRETE UITWERKING OP TERREIN 
OVER TE GAAN.

Katleen Delbeke, mobiliteit Zemst

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en 
een goed, duurzaam en flexibel alternatief voor 
het bezit van een eigen (tweede) wagen. Met een 
planmatige aanpak kan een gemeente de voordelen 
van autodelen maximaliseren.


