
Steeds meer gebruikers van de deelauto’s in onze wijk 
Vorig jaar zijn we vanuit de buurtraad gestart met het initiatief van twee deelauto’s van Buurauto in 
onze wijk: mooie witte elektrische Nissan Leafs. Mogelijk is het je opgevallen dat de auto’s nu van 
MyWheels zijn. Vanaf maart zijn de auto’s van Buurauto namelijk opgegaan in de grotere 
MyWheels-organisatie. We zien het aantal gebruikers van deze deelauto’s nu langzaam maar 
gestaag stijgen. Steeds meer buurtbewoners zien de voordelen. Zelfs medewerkers van GGZ 
Breburg gaan er voortaan gebruik van maken. 

Wat zijn eigenlijk deze voordelen? Het is zeer waarschijnlijk dat het goedkoper is dan je eigen 
(tweede) auto. Je hebt geen gedoe met onderhoud, reparaties en veel spaargeld bijleggen bij inruil. 
Daarnaast is het goed voor onze buurt omdat één deelauto gemiddeld 5 tot 8 auto’s vervangt, dus 
minder parkeerdruk in de straat. Elektrische auto’s zorgen ook voor minder fijnstof, dus een 
gezondere woonomgeving. Gebruikers gebruiken een deelauto overigens ook bewuster en nemen  
voor korte ritten bijvoorbeeld vaker de fiets/e-bike.  

Op dit moment staan de elektrische deelauto’s willekeurig ergens in onze wijk geparkeerd, soms bij 
een laadpaal. Dit gaat veranderen. Er komen in de komende maanden vaste parkeer-laadplekken 
voor deze Nissan Leafs: eentje op het Boerhaaveplein en mogelijk eentje nabij de JP 
Coenstraat/Heile Schoorstraat. GGZ Breburg heeft op hun parkeerterrein aan de Jan van 
Beverwijckstraat vier laadplekken, achter de slagbomen. Deze laadplekken worden buiten werktijd 
al door buurtbewoners gebruikt. De Nissan Leaf deelauto’s mogen we vanaf begin juni continu daar 
laten staan en opladen. We hopen dat het aantal gebruikers nu verder gaat groeien, zodat we spoedig 
een extra deelauto kunnen verwelkomen. Wil je gaan deelnemen, installeer dan de app MyWheels 
op je smartphone. 
Meer informatie kun je vinden op www.mywheels.nl, inclusief de tarieven. MyWheels werkt zonder 
maandelijkse abonnementskosten. Wil je ook eens kennismaken met deze fijne Nissan Leaf, dan 
kun je contact met mij opnemen via e-mail hein@jacobsenergieadvies.nl. 

 
Hein Jacobs, buurtraadlid en tevens beheerder van de twee deelauto’s 
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