
Laat je niet storen tijdens het sturen!

In eerdere enquêtes van de Fietsersbond over fi etsvriendelijke gemeenten staan de gemeenten in 
Parkstad nog niet in de top 100 van Nederland. Maar fi ets jij veel? Doe dan als echte fi etsexpert 
mee aan de enquête van de Fietsersbond. Wie weet wordt jouw gemeente wel Fietsstad van 2022. 
Met je mening kun je er ook voor zorgen dat fi etsen voor iedereen veiliger, comfortabeler en leu-
ker wordt in jouw gemeente. Niet minder leuk: met jouw deelname maak je ook nog eens kans op 
een van de leuke prijzen waaronder een e-bike, een overnachting bij Stayokay of koplampen van 
Spanninga!

De enquête invullen kost je slechts vijf minuten. 
Doe mee en surf naar de website: www.fi etsersbond.nl.

Welke stad is volgens jou 
dé Fietsstad van 2022?

Voor diegene waar het werk het toeliet, werd 
er tijdens de coronaperiode veel of volledig 
thuis gewerkt. Nu we weer (langzaam) naar 
kantoor gaan, kiezen er velen ook voor om 
(gedeeltelijk) thuis te blijven werken. We 
maken daardoor minder gebruik van de 
auto, maar wat kost je dit nu?   

Welke kosten brengt een auto met zich 
mee?
Elke autobezitter weet dat er kosten verbonden 
zijn aan dit vervoermiddel op vier wielen. Of je 
nu wel of niet rijdt dit zijn kosten die maande-
lijks duur kunnen uitvallen.

•  Je betaalt maandelijks een verzekering voor 
je auto, dit is wettelijk verplicht. Je hebt 
daarin nog de keuze hoe uitgebreid je je 
verzekert. Vanuit de wet moet je minimaal 
de wettelijke aansprakelijkheid (WA) bij 
een verzekeraar afsluiten. Kosten hiervoor 
bedragen tussen de € 40 tot € 100. 
Gemiddeld € 75 per maand.

•  Elke autorijder betaalt motorrijtuigenbelas-
tingen (MRB). De kosten hiervoor bedragen 
rond de € 22 en € 68,50 per maand. 
Gemiddeld € 50 per maand.

•  Je auto heeft (jaarlijks) onderhoud nodig 
of er gaat door andere oorzaken tussentijds 
iets stuk. De kosten voor dit onderhoud kan 

echter heel erg verschillen dus is hier kan 
geen gemiddelde kostenpost voor worden 
afgegeven.

•  Elke jaar dat je auto ouder wordt schrijf je 
auto ook meer af. Bijvoorbeeld: Je nieuwe 
auto, waar je € 20.000 voor hebt betaald, is 
na twee jaar nog maar € 13.000 waard. Dan 
is de afschrijving dus € 7.000. De kosten qua 
afschrijving lopen per maand gigantisch uit 
elkaar, a� ankelijk van de leeftijd, staat en 
het merk van je auto. Dit kan verschillen van 
€ 50 tot meer dan € 200 per maand. 
Afschrijving kost gemiddeld € 125 per 
maand.

•  Overige kosten die je uitgeeft aan je auto 

zoals met je auto door de wasstraat rijden 
verschillen heel erg per persoon. 

Gemiddeld kun je hier € 21 per maand voor 
rekenen.
Als je op basis van bovenstaande lijst een op-
telsom maakt komt je gemiddeld uit op 
€ 271 per maand. Een aardige kostenpost, ze-
ker wanneer je de auto minimaal gebruikt. En 
dan voor de korte ritjes of boodschappen op de 
fi ets stapt voor wat extra beweging.

Autodelen of carpoolen
Wil je blijven thuiswerken en gebruik je daar-
door minder je auto of denk je erover na om 
de tweede auto weg te doen. Naast de fi ets/e-
bike blijven er dan nog andere alternatieven 
over waardoor je ook op het moment dat jij 
een auto nodig hebt gebruik kunt maken van 
deze optie. Je kunt wellicht een auto lenen 
binnen je familie en vriendenkring, maar er 
zijn ook genoeg initiatieven voor autodelen of 
denk eens aan carpoolen met een collega op de 

dagen dat je wel naar je werk gaat. Een ander 
alternatief is dat jij je auto aanbiedt als deelau-
to en daarvoor een vergoeding krijgt. 

Voor het autodelen heb je verschillende 
vormen waarbij je dit als particulier doet of 
zakelijk. Misschien biedt je werkgever zelfs 
deelauto’s aan. Je leest er alles over op onze 
website: maakdebeweging.nl/nl/produc-
ten-en-diensten/autodelen-en-carpoolen/
autodelen/.

Met het OV
Daarnaast kun je het openbaar vervoer over-
wegen als alternatief voor je auto. Voordeel 
is dat je je reistijd als werktijd kunt inzetten, 
want je hoeft zelf niet op de weg te letten. 
Het openbaar vervoer is duur, maar brengt 
toch ook fi nanciële voordelen die je naast 
de kosten van een auto moet leggen. Je hebt 
namelijk geen kosten voor de aanschaf van een 
auto, onderhoud, maandelijkse kosten voor 
verzekering en belasting en hebt te maken met 

afschrijving van je auto.  Bij een verbruik van 
duizend kilometer per maand kost een auto je 
125 euro aan benzine. Ben jij méér kwijt als je 
altijd met het openbaar vervoer reist? Dan is 
een goedkoop autootje wellicht een rendabele 
geldbesparende afweging. 

Bron: https://ways2go.nl/nl/artikel/wat-kost-
een-stilstaande-auto/ 
Bron: https://www.goedkopeautoverzekering.
nl/blog/wat-kost-een-auto-per-maand

Sinds corona rij ik minder met de auto, wat kost mij dit?

Wat is dan mijn alternatief?

Door social media zijn vrienden, familie en 
collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dicht-
bij. Zeker als je met een smartphone in de 
auto stapt. Elke keer als je een berichtje ont-
vangt, raak je even afgeleid van de weg. Ze-
ker nu de scholen weer begonnen zijn deze 
week, neemt drukte in het verkeer neemt 
toe en dat is voor iedereen even wennen. 
Niet alleen voor de kinderen en jongeren in 
het verkeer, maar ook voor automobilisten.

Gewoon even doen
Gelukkig is er een simpele oplossing; je mobiel 
op stil zetten. Zo raak je niet afgeleid door tele-
foongeluiden. En kun je je beter concentreren 
op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, 
maar ook voor anderen.

Wist je dat?
•  10 miljoen Nederlanders een smartphone 

hebben en dat de helft daarvan de smartpho-
ne onderweg gebruikt?

•  Smartphonegebruik in het Nederlandse ver-
keer leidt tot enkele tientallen doden en hon-
derden gewonden per jaar?

•  Lezen en schrijven van berichtjes op je 

smartphone het risico op een ongeval min-
stens 25 keer vergroot?

•  Vooral binnenkomende berichten een grote 
verleiding vormen?

•  Je jezelf kan beschermen tegen deze verlei-
ding door te zorgen dat je geen notifi caties 
binnen krijgt door bijvoorbeeld je telefoon 
op stil of o�  ine te zetten?

Betekenis MONO
MONO staat letterlijk voor één of alleen. In de 
campagne staat het voor met één ding bezig 
zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding 
en dat is het verkeer. MONO is ongestoord on-
derweg zijn, zonder afl eiding van appjes of so-

cial media posts. Zodat mensen hun ogen op de 
weg houden en niet op hun scherm. Nederland 
gaat ongestoord onderweg. Rij MONO, fi ets 
MONO.

Agenda wegwerkzaamheden
A76 | Nachtafsluiting tussen Belgische grens (Maasmechelen) en knooppunt 
 Kerensheide
In de avond en nacht van woensdag 29 september 21.00 uur tot donderdag 30 september 05.00 
uur voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A76 tussen de Belgische grens vanaf Maasme-
chelen tot knooppunt Kerensheide. Verkeer richting Heerlen/Aken en A2 Sittard/Eindhoven of 
Maastricht/Luik wordt omgeleid volg de omleidingsroute en houd rekening met extra reistijd.

A76 | Nachtafsluiting tussen Nuth (5) en het knooppunt Kunderberg richting Heerlen
In de avond en nacht van vrijdag 17 september 21.00 uur tot zaterdagochtend 18 september 9.00 
uur voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A76 tussen Nuth en knooppunt Kunderberg 
richting Heerlen. 
Verkeer richting Heerlen/Aken volgt een omleiding via de A2 en A79 en moet rekening houden 
met extra reistijd van 15 minuten.


