
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wat is Buurtmobiliteit? 
In het project Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun 
vervoer. Door gezamenlijk gebruik van auto’s, bakfietsen, e-bikes en 
andere vervoermiddelen bespaar je kosten en ruimte . En toch kan 
iedereen zich vervoeren op de momenten en wijze waarop hij of zij wil. 
Met tenminste net zoveel vrijheid als nu, maar dan slimmer georganiseerd. 
De winst is voelbaar in de portemonnee en zichtbaar op straat in de 
openbare ruimte: slimmer, makkelijker en goedkoper. Dat biedt ook 
kansen om de ruimte op straat beter te benutten, bijvoorbeeld voor groen 
of spelen. 
Wat gaan we doen? 
De vraag en wensen van de buurtbewoners staan centraal in de hele 
aanpak. Welke behoeften zijn er en hoe kunnen we die oplossen door 
dingen slim te combineren en te delen? Vervolgens kijken we welk 
bestaand aanbod (op onderdelen) oplossingen biedt en kijken we waar 
eventueel aanpassingen gewenst zijn. 
We maken concrete afspraken met bedrijven, kiezen spelregels voor het 
delen, een betaalsysteem, etc. Daarbij kijken we natuurlijk ook goed wat er 
al is – niet alles hoeft zelf uitgevonden te worden. 
 
Stappen in 2013 
In de maanden april, mei en juni zoeken we actieve bewoners en 
bewonersgroepen, die aan een experiment deel willen nemen. We 
selecteren in de zomer minimaal twee buurten in Utrecht en twee in 
Amersfoort, die mede-eigenaar worden van het project. De NMU 
ondersteunt en begeleidt door het uitvoeren van onderzoek, expertise, 
netwerken en het voorbereiden van de uitvoering. Aan het eind van 2013 
gaan we beginnen met de uitvoering van alle plannen, na akkoord van de 
gemeente Amersfoort en Utrecht. 
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Wie zoeken we? 
We zoeken actieve groepen bewoners die samen met het ons de kansen 
voor slimmere mobiliteit in hun buurt willen verkennen en benutten.  
Wij zoeken mensen: 

 In buurten waar ruimte schaars is 
 Met een netwerk onder buurtgenoten  
 Die enthousiasme zien of verwachten voor deelname aan dit 

experiment in hun buurt 
 Die tijd willen investeren  

 
De NMU houdt de planning strak, zorgt voor nieuwsbrieven, enquêtes en 
organiseert bijeenkomsten. En brengt inspiratie, kennis en ervaring. 
 
Wat levert het op? 
Deelname aan het project Buurtmobiliteit levert onder andere op: 

 Kostenbesparingen, een mooiere buurt en meer vervoer-
mogelijkheden voor de deelnemers.  

 Interessante contacten met buurtgenoten en leuke professionals 
 Een bijdrage aan een mooi en duurzaam Utrecht 

 
Uitvoering en financiering 
Het project Buurtmobiliteit wordt uitgevoerd door de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU). De projectleider is Douwe Wielenga 
(d.wielenga@ nmu.nl, 06-21240809). 
Het project wordt in 2013 uitgevoerd in de gemeenten Amersfoort en 
Utrecht. Het programma VERDER van de rijksoverheid financiert het 
project.  
 
Lees meer op: www.nmu.nl/mobiliteit/buurtmobiliteit 
 
Wat is de NMU? 
De Natuur en Milieufederatie Utrecht zet zich in voor een mooi en 
duurzame provincie Utrecht. Meer informatie op www.nmu.nl.  
 
 
 

 
 
Buurtmobiliteit is een initiatief van de NMU. Het wordt 
uitgevoerd in het kader van het programma VERDER, het 
regionale samenwerkingsverband dat werkt aan de 
doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-
Nederland, nu en in de toekomst (2020). In Utrecht past 
het binnen In Amersfoort sluit het aan op het Verkeer- en 
Vervoerplan. 
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