ACTIVITEITEN OP DE AUTOVRIJE
ZONDAG
De Autovrije Zondag is een goed moment om
duurzame verplaatsingswijzen te promoten.
Als gemeente kan u de dag ook gebruiken om
duurzame maatregelen, die u al invoerde of plant
in te voeren, in de kijker te zetten. Maar ook de
ludieke acties zijn onontbeerlijk, zodat Autovrije
Zondag een aangenaam moment wordt voor de
gemeente, haar bewoners en de bezoekers.

U kan de Autovrije Zondag ook aangrijpen om de inwoners te
raadplegen en te informeren over het lokale mobiliteitsbeleid
of duurzaamheid in het algemeen. Dat kan bijvoorbeeld door:
-- een tentoonstelling of infostand over het lokale
mobiliteitsplan
-- een calculator die aanduidt wat het effect is van
het gebruik van de auto op de persoonlijke ecologische
voetafdruk (bv. calculator.carbonfootprint.com/
calculator.aspx?tab=4 ).
-- een opleiding ecodriving1

DUURZAME ACTIES
Autovrije Zondag is niet alleen een feest van één dag, maar
er wordt voor bewoners en bezoekers duidelijk het verband
gelegd met een lokaal duurzaam mobiliteitsbeleid. Hoe kan
u dat die dag in de kijker zetten?
-- officiële opening van (een uitbreiding van) een autovrije
zone of een zone 30
-- officiële ingebruikname van fietsenstallingen, een nieuwe
fietsroute, een vrije busbaan,..
-- officiële start van leenfietsen, autodeelproject of hybride
bussen in de gemeente

-- in samenwerking met plaatselijke benzinestations zet u
een actie op om mensen ertoe aan te zetten regelmatig
hun bandenspanning te controleren. Een te lage bandenspanning kan het brandstofverbruik immers met 10 %
doen toenemen.
-- een debat over het lokale mobiliteitsbeleid
-- een wereldcafé organiseren

IDEEËN VOOR KINDEREN
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep. Als ze nu al
kennismaken met alternatieven voor de auto, dan zal dat later
zeker bijdragen aan een duurzame visie op mobiliteit. Het is
de kunst om hen op een ludieke manier warm te maken voor
deze alternatieven. U kan als gemeente ook een beroep doen
op jeugdbewegingen of scholen om onderstaande activiteiten
(mee) te organiseren.
-- Verhuur van gekke fietsen/gocarts
-- Fietstocht of wandelzoektocht door de gemeente
-- Vertellen/toneel over verkeer: www.pacoproducties.be
www.wimgeysen.be/
-- Zeepkistenrace of andere sportmanifestatie gelinkt aan
bewegen en duurzame mobiliteit
-- Quiz voor kinderen
-- Infostanden met bijvoorbeeld mogelijke manieren om
kleine kinderen te vervoeren op de fiets (fietskarren,
bakfietsen, aanhangfietsen…). Meer informatie over deze
mogelijkheden vind je hier: www.mobiel21.be/nl/content/
bambini-op-pad-met-fiets-en-kids.

1 Zie bijvoorbeeld www.ecolife.be/ecodriving/, www.drivolution.be

OOK VOLWASSENEN ZIJN
WELKOM!
Afhankelijk van de invalshoek of het thema dat u als gemeente
kiest, zijn er heel wat bijpassende activiteiten die u kan
organiseren. Hieronder enkele algemene ideeën en daarna
enkele tips per onderwerp.
-- inzetten op buurt- & straatfeesten geeft die dag echt een
extra feestallure. Die dag kan u samen met de buren er
immers van profiteren om de openbare ruimte in te palmen
voor een gezellig feest.
-- fietstaxi’s, huifkar en gocart racing
-- muziekoptreden
-- rommelmarkt
-- kinderactiviteiten: springkasteel, schminken..
-- info over fietsen, openbaar vervoer, duurzame mobiliteit,
elektrische wagens,…
-- gratis ontbijt of een grote picknick op het middaguur of
in de namiddag

FIETSEN EN STAPPEN
-- fietstaxi’s (bv. www.fietser.net/, of www.vi-tes.be/) fietsje-vaardig, fietsparcours
-- tweedehands fietsenmarkt
-- een fietsenverhuurdienst (dat kunnen ook speciale fietsen
zijn, zoals tandems, ligfietsen,…)
-- circusschool op eenwielers
-- een infostand rond wandelroutes, fietsgebruik en fietsroutes in de omgeving, eventueel met een sterke nadruk
op doorsteekjes/trage wegen in het centrum
-- gratis graveren van de fiets en een fietsenhersteldienst,
eventueel in samenwerking met de plaatselijke fietshandelaars
-- een drankje, ontbijt, krant, ... aanbieden aan fietsers en
wandelaars
-- een modeshow rond fiets- en wandelkledij
-- een kaart aanbieden waarop alle openbare fietsenstallingen
staan aangeduid en ook de veilige fietsroutes in de
omgeving op te vinden zijn.
-- een gegidste wandeltocht doorheen de drukke straten
van het centrum, waar op de Autovrije Zondag geen
verkeer komt. Misschien zijn er heel wat interessante
plekjes te vinden in die straten, die niet opvallen bij de
autobestuurders.
-- geleide fietstochten
-- verschillende huur- en leenformules:
-- combinatie bus + fietskaartjes
-- combinatie parking + fietskaartjes
-- omruilen van de sleutel of de inschrijvings-papieren van
de wagen tegen een fiets

2 Contacteer Carry Vanavermaet – 015/440 917 of carry.vanavermaet@delijn.be

OPENBAAR VERVOER
-- een infostand van De Lijn2, waarbij er aandacht gaat naar
nieuwe bussen, zoals bussen op waterstof en hybride
bussen
-- opzetten van een test: dezelfde afstand laten uitvoeren op
diverse verplaatsingswijzen zoals te voet, met de fiets, de
wagen en het openbaar vervoer
-- bezoek aan het station of aan het hoofdgebouw van de
openbare vervoersmaatschappij
-- effectieve kostprijsberekening van de concrete verplaatsingskosten van de bezoeker met verschillende
verplaatsingsmiddelen: auto, fiets, openbaar vervoer
-- veiligheid van het openbaar vervoer aantonen: Er is een
duidelijke link tussen het aantal ongevallen en het aantal
autoritten; in steden met een goed uitgebouwd openbaar
vervoer vallen minder verkeersslachtoffers dan in steden
waar bijna alle ritten per auto worden uitgevoerd.

TOEGANKELIJKHEID
-- Een toegankelijkheidsparcours waar mensen zelf kunnen
ervaren hoe makkelijk of moeilijk het is om zich in een
rolstoel (omwille van hindernissen zoals borden, werken,
fietsen…) of om zich als slechtziende te verplaatsen op
de stoep.
-- Mobiel 21 heeft een campagne opgebouwd rond de
toegankelijkheid van de stoep: Red de Stoep. www.
reddestoep.be/ook-in-jouw-stad
-- Testen van de oversteektijd aan de verkeerslichten: Geraakt
u aan de overzijde van de straat als u niet meer goed te
been bent, zolang het groen is?

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

NUTTIGE WEBSITES

-- U kan een verkeerspark opzetten of laten opzetten. U kan
ook zelf een verkeeroefenplaats inrichten. Op de website
van VPI3 vindt u de richtlijnen.

Er zijn heel wat organisaties die materiaal voor verkeerseducatie
aanbieden:

-- De Responsable Young Drivers bieden ook een aantal
interessante activiteiten aan, waarmee ze ter plekke willen
komen. Zo is er de Promille-kart, die dronkenschap achter
het stuur simuleert. U kan een reservatie maken via www.
ryd.be.
-- Een infostand kan informatie geven over de verkeerveiligheid in de eigen gemeente. De politie kan eventueel
ongevallencijfers in kaart brengen. U kan verschillende
vervoersmodi met elkaar laten vergelijken.
-- De verschillende mutualiteiten geven ook aandacht aan
beweging en gezondheid. Via lokale afdelingen kan je
misschien een infostand laten plaatsen door een van de
ziekenfondsen over het belang van beweging.
-- Luchtkwaliteit: Vaste en verplaatsbare sensoren kunnen
binnen en buiten de autovrije zone(s) geïnstalleerd worden
en metingen kunnen op verschillende dagen/tijdstippen
verricht worden om een vergelijkende analyse mogelijk
te maken.
-- Geluidsmetingen: apparaten om de geluidshinder te
meten, kunnen binnen en buiten de autovrije zone(s)
geïnstalleerd worden om de impact op het geluidsniveau
te meten. Het lawaai zou over verschillende dagen gemeten
moeten worden om vergelijkingen mogelijk te maken.

Mobiel 21 vzw voor duurzaam verkeer
www.mobiel21.be
Fietsersbond
www.fietsersbond.be
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
www.verkeerskunde.be
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
www.bivv.be
De Aanstokerij
www.aanstokerij.be/
Ouders van Verongelukte Kinderen
www.ovk.be/
Verkeerspedagogisch Instituut
www.verkeervpi.be/
Beroepsvereniging van de Vlaamse Goederenvervoerders
(SAV): dode hoek
www.sav.be/

-- Op de website van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV - www.bivv.be) vindt u nog heel wat
informatie over verkeersveiligheid (tips, educatief
materiaal…) die u kan gebruiken op de Autovrije Zondag
of waar u inspiratie uit kan putten.

3 www.verkeervpi.be/vpi/verkeers-_en_mobiliteitseducatie/doen/verkeerspark.php

