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Even voorstellen 
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de erkende koepel van mobiliteitsverenigingen. Ze heeft 
8 leden: Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage 
Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.   

 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar 8 leden werken samen met meer dan 40 
compagnons: organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen 
voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken.  

Onze compagnons zijn onder andere: IDM Ugent, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling 
Universiteit Antwerpen, Verkeersplatforms, Vlaams Instituut Gezond Leven, VRP, 
Welzijnszorg, Goodplanet, Ouders van Verongelukte Kinderen vzw, Vlaamse Ouderenraad ... 

Ook met andere partners wordt intensief samengewerkt in het kader van specifieke 
initiatieven. Denk aan bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties … 

Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, 
overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer 
mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes.  

Samen maken we duurzame mobiliteit de logische keuze 
voor iedereen in Vlaanderen. 

We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en 
inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit.  

Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt 
door een groot aantal compagnons en partners. 
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Duurzame Mobiliteit? 

Mobiliteit is de motor van de samenleving, maar ons verplaatsingssysteem is niet vol te 
houden. Tijd om werk te maken van duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit is een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan 
een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen 
activiteiten kan ontplooien. 

Hoe? We moeten de vervoersvraag verminderen, verschuiven naar duurzame 
vervoersmiddelen en het gemotoriseerd verkeer verschonen.  

   

Het team 

● Saar Fivez, campagnecoördinator 
● Karen Scheire, communicatie & campagne 
● Leander Depypere, communicatie & campagne  
● Maaike Overmeire, projecten en partnerships 
● Miguel Vertriest, beleid 
● Wendy Claus, administratie 
● Bernard Govaert, algemeen coördinator 

Het bestuur 

De leden van de algemene vergadering zijn non-profit verenigingen met als 
hoofddoelstelling of kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Zij zetten mensen 
en organisaties aan om te kiezen voor duurzame mobiliteit. De lidmaatschapsvoorwaarden 
en procedure zijn opgenomen in de statuten van Komimo vzw onder Artikel 3 Sectie 1. 

Samenstelling 

In 2020 bleef de Algemene Vergadering ongewijzigd samengesteld uit de 8 aangesloten 
organisaties, vertegenwoordigd door: 

● Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) 
● Mikaël Van Eeckhoudt (Fietsersbond) 
● Andy Vandevyvere (Trage Wegen) 
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● Jan Christiaens (Mobiel 21) 
● Tom Dhollander (Voetgangersbeweging) 
● Chiara Lorré (Bond Beter Leefmilieu) 
● Angelo Meuleman (Taxistop) 
● Mattijs Verhelst (TreinTramBus) 

De Algemene Vergadering kwam in 2020 eenmalig samen op 23 juni. 

De raad van bestuur bestaat in 2020 uit:  

● Mikaël Van Eeckhoudt (ontslagnemend voorzitter) 
● Angelo Meuleman (secretaris) 
● Stijn Lewyllie - einde mandaat 
● Jeffrey Matthijs (voorzitter) 
● Annekatrien Verdickt (Onafhankelijk bestuurder) 
● Barbara Janssens (Onafhankelijk bestuurder) 
● Steven Clays (bestuurder) 

 

Vergaderingen 

Het bestuur had haar bijeenkomsten op 27 maart, 23 juni, 25 september en 10 december. 
Op de agenda’s van de algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare beheers- en 
beleidskwesties. 
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Een jaar anders dan anders…. 
2020 was een vreemd jaar in alle opzichten. We begonnen met goede moed en vol plannen. 
We gingen een fantastische campagne op poten zetten, ons netwerk verbreden, nieuwe 
partners zoeken, ontmoetingen en samenwerkingen stimuleren. Verschillende 
beleidsdossiers lagen te wachten op onze kritische blik. 2020 was ook het jaar dat we onze 
werking als koepel en netwerk onder de loep gingen nemen, zowel op vlak van 
ondersteuning (het decreet mobiliteitsverenigingen) als organisatorisch, hoe kunnen we nog 
meer impact maken en groeien als organisatie. In maart bleek al rap dat we deze plannen 
grotendeels in de vuilbak mochten kieperen, of toch op zijn minst grondig moesten 
herdenken. Opnieuw naar de tekentafel dus. 

Maar met elke crisis komen er opportuniteiten. We bleven niet bij de pakken zitten en 
herwerkten ons jaarprogramma. Met nieuwe krachtlijnen. Sommige uitdagingen werden 
glashelder. Het gebrek aan leefbare ruimte voorbeeld. Samen met een brede coalitie aan 
partners stampten we de campagne ‘Verover de Ruimte’ uit de grond. De Week van de 
Mobiliteit werd inhoudelijk herdacht en was ondanks de maatregelen en beperkingen toch 
een succes. Studiedagen werden vervangen door webinars. we kregen tijd om bepaalde 
onderwerpen en thema’s grondiger te onderzoeken en uit te spitten. De samenstelling van 
ons bestuursorgaan werd aangepast. Meer open, met nieuwe frisse blikken. We namen de 
tijd om echt in te zetten op structurele partnerships en projecten waarbij we als netwerk 
sterker uit de verf komen. 2021 starten we dan ook met een versterkte ploeg, een ambitieus 
bestuur en een stevig nieuw jaarprogramma onder de arm. Gevoed door de ideeën en 
plannen die we in 2020 zorgvuldig hebben voorbereid. Hieronder lees je wat we onder soms 
moeilijke omstandigheden toch hebben klaargespeeld.  Laat die prik maar komen. Wij zijn er 
klaar voor!  

We gaven voortrekkers meer slagkracht 
Als netwerk willen we de samenwerking stimuleren tussen onze leden en compagnons met 
partners, overheden, burgers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen om hen op die 
manier meer slagkracht te geven. Niet evident in een jaar waar we allemaal in ons kot 
moesten blijven. De gezondheidscrisis gaf ons echter de kan om een bredere coalitie te 
vormen om meer ruimte te vragen voor voetgangers en fietsers.   

Onder de noemer ‘Verover de Ruimte’ brachten we een brede alliantie van meer dan 34 
middenveldorganisaties, (lokale) actiegroepen en academische actoren samen om de 
krachten te bundelen en op te roepen om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol her in te 
richten.  
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We streven naar kruisbestuiving van ideeën en samenwerking. We laten zo niet alleen de 
stem horen van de mobiliteitsorganisaties, maar van alle voortrekkers en zetten zo de 
schijnwerpers op het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit.  

Dankzij onze beleidswerking rond onder andere basisbereikbaarheid, mobipunten, 
bedrijfswagens, publieke ruimte, stadstol/kilometerheffing, openbaar vervoer houden we de 
vinger aan de pols van het maatschappelijke debat. We zijn actief in verschillende advies en 
overlegorganen en zetten duurzame mobiliteit op de agenda. 

We bouwen ons netwerk van Compagnons verder uit 

Ons netwerk aan Compagnons bestaat uit organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven 
en onderzoeksinstellingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is immers een direct aanspreekpunt en een dynamische 
netwerkomgeving voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. Daarbij 
vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk.  

Onze Compagnons zijn een groeiende groep aan organisaties, ondernemingen, 
onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven die worden gedreven door een duurzame 
samenleving en de transitie die dat aan ons huidig mobiliteitssysteem vraagt. Compagnons 
verbinden zich structureel aan het verhaal van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Ze vinden 
er aansluiting bij mekaar, dit is het platform om kennis en ervaringen te delen of de krachten 
te bundelen waar mogelijk. Deze compagnons bepalen bovendien mee onze werking, welke 
speerpunten we aanpakken en hoe we kunnen samenwerken en acties opzetten. 

In 2020 kwamen zes compagnons bij: Verkeersplatform Rupelstreek, Fietswinst, Edrive, 
Focus on Safety, Pasar vzw en Back on TRack. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit telt zo 

intussen 45 
Compagnons: 
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We werken rond speerpunten met ons netwerk 

We organiseerden op 3 december 2019 een participatief platform Duurzame Mobiliteit 
waarop we onze compagnons en de juiste partners rond de tafel brachten om samen met 
ons de speerpunten ruimtelijke ordening en gezondheid uit te werken en samen met de 
betrokken partners nieuwe pistes tot samenwerken te verkennen. In 2020 bouwden we hier 
verder op. De coronacrisis bleek de katalysator waardoor de betere afstemming tussen 
ruimte en mobiliteit in steden sneller vormgegeven wordt. Dit volgende we op in 
verschillende dossiers rond binnen- en buitenlandse voorbeelden (15-minutenstad) , richting 
beleidsmakers met oplossingen en handvaten en richting breed publiek met de campagne 
‘Verover de Ruimte’- die naadloos overging in de Week van de Mobiliteit.  

We bundelen en delen kennis en inzichten 

In 2020 bleven we bouwen aan onze geïntegreerde expertise over duurzame mobiliteit door 
de actualiteit en ontwikkelde kennis van nabij op te volgen, te genereren, verzamelen en te 
ontsluiten. Op deze manier voeden we actief het mobiliteitsdebat. Netwerk Duurzame 
Mobiliteit informeert zowel de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit als de ruimere 
doelgroepen via diverse kanalen.  Enkele opvallende realisaties: 

● In samenwerking met de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en Mobiel 21 
werkten we actief mee aan een onderzoek rond vervoersarmoede.   

● We analyseerden het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen.  
● We volgden het alternatief voor het Mobiliteitsplan Vlaanderen op, De 

Toekomstverkenning 2050.  
● We bekeken nudging vanuit een kritische bril, en stelden het STOP-principe voorop 

als leidraad om te komen tot een modal shift.  
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Daarnaast deelden we alle activiteiten, best practices en interessante onderwerpen binnen 
onze brede netwerk met iedereen en hielden we zo iedereen op de hoogte van wat leefde 
binnen de mobiliteitssector. 

Via de nieuwsbrieven en de websites brengen we nieuws en standpunten over duurzame 
mobiliteit. Acties en activiteiten worden aangekondigd. Relevante sociale media zoals 
Twitter, Facebook en LinkedIn worden eveneens ingeschakeld met dit doel.  

Artikels en  dossiers 

- Duurzame bedrijfswagen bestaat niet 
- Mobility as a Service: het wondermiddel voor duurzame mobiliteit 
- Het mirakel van de 300 
- Vrouwen en mobiliteit: mobiliteit is niet genderneutraal 
- Verplaatsingsgedrag Vlamingen: Auto blijft dominant in OVG 5.4 
- De Brever-wet 
- STOP-principe 
- Waarom nudging niet werkt 
- De drie wetten van de mobiliteit 
- Onderzoek vervoersarmoede 
- De 15 minuten stad (10 artikels) 
- De stad als knoop van ruimte en mobiliteit 
- Verplaatsingsgedrag Vlamingen: Auto blijft dominant in OVG 5.5 
- Mobiliteitsontsteking 
- Afscheid van 2020 

Deze werden allemaal gepubliceerd op onze website en via verschillende kanalen gedeeld. 

Nieuwsbrieven 
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We versturen 2 maandelijkse nieuwsbrieven: de nieuwsbrief DuMO en de nieuwsbrief voor 
leden en compagnons. Je vindt deze allemaal hier terug.  

Nieuwsbrief Leden en Compagnons 

Dit is een eerder interne nieuwsbrief naar ons netwerk (leden en compagnons) met nieuws 
over ondersteuning, ontmoetingsmomenten en projecten van NDM en compagnons. Het 
Netwerk Duurzame Mobiliteit wil immers het samenspel tussen de Compagnons 
bevorderen. Dat kan enkel door op de hoogte te blijven van elkaars werking. Op regelmatige 
basis ontvangen de Compagnons daarom een ‘Update’... een overzicht van elkaars 
werkzaamheden, een kalender, nieuwe inzichten of interessante items uit het veld. In 2020 
werden 10 nieuwsbrieven verstuurd. 

Nieuwsbrief Dumo 

Dit is een nieuwsbrief gericht naar iedereen met interesse in duurzame mobiliteit. In 2020 
gingen 11 edities de deur uit.  

Doelgroep 

● brede publiek en geïnteresseerden 
● steden, gemeenten en provincies 
● beleidsbeïnvloeders (bv. beleidsmedewerkers bij andere organisaties…) 
● Vlaamse Overheid 
● leden en compagnons 

Inhoud: 

● nieuws van NDM en leden: projecten, good practices, oproepen om mee te 
doen,beleidsmatige standpunten, themadossiers,... 

● inspirerende content #goedopweg 

● Vacatures en kalender 

Aantal abonnees  

We bereiken steeds meer en meer geïnteresseerden met onze nieuwsbrief. Het aantal 
abonnees steeg dit jaar van 3.900 ontvangers in januari 2020 tot 4.358 in december.  

Deze nieuwsbrieven hebben een gemiddelde Open rate van 39%.  

We vertegenwoordigen onze leden en verdedigen hun belangen 

We verdedigen als koepel waar nodig de belangen van onze leden en nemen de regie op 
waar gezamenlijk initiatief door de mobiliteitsverenigingen vereist of gewenst is. We 
verzorgen als erkende koepel ook in 2020 blijvende dialoog met onze leden en hun 
gezamenlijke stakeholders (zoals kabinet en administratie MOW). We verdedigen proactief 
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de gezamenlijke belangen waar die in het gedrang dreigen te komen. We volgen de evoluties 
in het veld op. 

Mobiliteitsraad Vlaanderen 

Miguel Vertriest en Saar Fivez zijn in de nieuwe samenstelling effectief lid en 
plaatsvervangend lid van de Mobiliteitsraad Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een 
actieve opvolging van de raad, de commissies personenmobiliteit en goederenvervoer, 
logistiek en internationale knooppunten ook diverse ad hoc werkgroepen opgevolgd. 
Bovendien vertegenwoordigt hij het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het Dagelijks Bestuur 
van de MORA. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit behartigt er de standpunten van de 8 
lidorganisaties en draagt bij tot de formulering van de adviezen die door de MORA worden 
gedaan.  

Algemene Vergadering VSV 

Bernard Govaert vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene 
Vergadering. De algemene vergadering ging door op 1 december 2020  

Vlaams Forum Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum 
Verkeersveiligheid. Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2020 samen op 27 maart, 
19 juni, 18 september en 20 november.  

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers 
van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, de werkkamer Educatie en Sensibilisering 
en de werkkamer Infrastructuur. In 2020 kwam de werkkamer Infrastructuur niet samen, 
maar werd wel via schriftelijke procedure het  Vademecum Vergevingsgezinde wegen -  deel 
gemotoriseerd verkeer afgewerkt. 

Samenwerking met Vlaamse kenniscentra 

Sinds 1 januari 2015 vertegenwoordigt Miguel Vertriest het Netwerk Duurzame Mobiliteit in 
het Supervisory Board van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de Universiteit Gent.  

Miguel Vertriest is lid van de adviesraad van PWO-project VR-Mobility Shift van de Artevelde 
Hogeschool die een eerste keer formeel samenkwam op 14 december 2020. De doelstelling 
is om door middel van VR-technologie mensen te overtuigen om ook in het echt een modal 
shift te maken. 

We inspireren en informeren 

Website 
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We optimaliseren onze website als het inhoudelijk, activerend en inspirerend platform voor 
duurzame mobiliteit. We ontsluiten inhoud, expertise en relevante content en vervullen 
onze rol als centraal portaal voor informatie. De website van het NDM bood in 2020 een 
actueel overzicht aan informatie, oproepen, standpunten, initiatieven, vacatures, … in het 
mobiliteitsveld. De website zorgt voor een geïntegreerde online communicatie en is een 
dynamisch platform voor voortrekkers in duurzame mobiliteit. Wekelijks worden nieuwe 
items gepost. Dit gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en 
activiteiten uit de sector naar vacatures en ledeninformatie. De website is een onafhankelijk 
en betrouwbaar kanaal, waarbij de ontvanger voorop staat. 

Paginaweergaven 2020 versus 2019: 

 

 

 

Social Media 

De facebookpagina van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt actief ingezet in het delen 
van eigen informatie en dat van andere organisaties en individuen. De gedeelde informatie is 
specifiek en afgestemd op de doelstellingen van het netwerk. Daarnaast hebben we een 
apart facebookpagina richting groot publiek waarop we communiceren rond #goedopweg en 
de Week van de Mobiliteit. Er is bovendien een actieve Twitteraccount 
(@NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen 
kennen een stevige groei in gebruikers.  

Twitter: 2.778 volgers 
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Facebook 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018  
Followers 2348 2.180 1.976 +168 
Likes 2323 2.166 1.972 +157 
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Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 

In 2020 lieten we ons netwerk naar jaarlijkse gewoonte bepalen 
wie de mensen zijn die het voorbije jaar veel hebben betekend 
voor de transitie in onze Vlaamse mobiliteit.  
Vorige jaren ging de titel 'Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar' 
naar Annekatrien Verdickt, Eva Van Eenoo, Filip Watteeuw en 
Kobe Boussauw. Dit jaar valt de eer te beurt aan Tim Asperges. 

Tim Asperges is ruimtelijk planner en expert mobiliteit en sinds 
2014 werkzaam als adviseur mobiliteit voor de stad Leuven. 
Daarvoor was hij adviseur mobiliteit voor het Brussels Gewest, 
startte hij het adviesbureau TIMENCO (huidige Tridée adviseurs) 
op en was hij werkzaam aan het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Hij 
startte zijn loopbaan bij Langzaam Verkeer (huidige Mobiel21).  

We ondersteunen ons netwerk en verbinden 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 24 januari organiseerden we voor de vijfde maal een nieuwjaarsreceptie van het Netwerk 
Duurzame Mobiliteit.  Alle leden, medewerkers en compagnons waren welkom. Het opzet 
was gericht op ontmoeting en informeel netwerken. Op het programma een hapje en glaasje 
en de bekendmaking van de Mobiliteitspersoonlijkheid van 2019. 

 
© Netwerk Duurzame Mobiliteit 



 

15  Jaarverslag Netwerk Duurzame Mobiliteit 2020 

Opleiding en vorming 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert verschillende keren per jaar een 
introductiesessie over duurzame mobiliteit gericht op (nieuwe) werknemers bij de leden van 
het Netwerk Duurzame Mobiliteit.  

De bedoeling is op interactieve wijze in een kleine groep kennis te delen over wat duurzame 
mobiliteit is en hoe tot duurzame mobiliteit te komen. De introductiesessie wordt gegeven 
door Miguel Vertriest, beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit en duurt 
ongeveer 2 uur.  

Op 4 maart 2020 ging de introsessie on tour bij Mobiel 21 met als deelnemers : Fenna Bouve 
(Fietsersbond), Arne Stoffels (Taxistop), Anke Bracke, Arnout-Jan Van Den Eynde, Thomas 
Van der Weyden, Sanne Vanderstraeten, Eline Nys (allemaal Mobiel 21) en Trees 
Vandenbulcke (Cera).  

Op 26 juni 2020 namen Sarah Beurms, Dominik Scholz (Fietsersbond), Jasmien Jaques 
(Taxistop) en Leander Depypere (NDM) deel aan de introsessie. 

Op 27 november 2020 namen Maaike Van Overmeiren (NDM), Jolien Bamps, Wachira 
Narongsack en Arne Dereymaeker (allen Mobiel 21) 

We stuwden overheden vooruit naar duurzaam 
mobiliteitsbeleid 

We ondersteunen overheden (lokaal, regionaal, Vlaams en Europees) met het realiseren van 
hun doelstellingen inzake duurzame mobiliteit in heel Vlaanderen.  

We denken actief mee en organiseren inspirerende studiedagen, waaronder normaal gezien 
de jaarlijkse Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Deze ging normaal gezien doorgaan in 
Mechelen maar werd dit jaar om bekende redenen een jaar uitgesteld en vervangen door de 
online inspiratiesessies (F)aces of the future. 

We zetten overheden en lokale initiatiefnemers #goedopweg met innovatieve projecten en 
we spelen een versterkende rol binnen allianties die de duurzame mobiliteitstransitie 
positief willen beïnvloeden.  Dit jaar richtten we specifiek een alliantie op onder de naam 
‘Verover de Ruimte’ om het belang van leefbare openbare ruimte in de kijker te zetten. 
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Online inspiratiesessies 

 

Duurzame logistiek - 25 september 

Op vrijdag 25 september organiseerden we een eerste webinar over duurzaam 
goederenvervoer.  We leerden eerst van onze noorderburen wat de green deal zero emissie 
stadslogistiek bij hen inhoudt, met vervolgens de case study Groningen.  

Daarna zoomden we in op de green deal duurzame stedelijke logistiek in Vlaanderen en wat 
dit concreet betekent in Mechelen.  

De webinar werd opgenomen. Via deze link kan je het opnieuw bekijken.  

Autonoom vervoer - 27 oktober 

Op dinsdag 27 oktober gingen we dieper in op het thema van autonoom vervoer in 
Vlaanderen. 

Hoe kijken burgers naar een toekomst met zelfrijdende voertuigen? Wat is De Lijn de 
komende jaren van plan in Vlaanderen met autonome shuttles? 

En welke rol zien de onderzoekers van IMEC, een wereldvermaarde Vlaamse 
onderzoeksinstelling, weggelegd voor autonome auto's? 

Je kan de webinar via deze link  bekijken. 

Mobipunten - 17 december 

Donderdag 17 december doken we in de wondere wereld van de mobipunten: Wat is het 
juist, hoe pak je het aan en wat is de stand van zaken? 

Via deze link kan je de webinar opnieuw bekijken.  
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Beleidscellen 

Met onze beleidscellen volgen we binnen ons netwerk specifieke thema’s op. Momenteel 
werken we beleidsmatig rond 5 thema’s, namelijk basisbereikbaarheid, het decreet 
mobiliteitsverenigingen, kilometerheffing lichte voertuigen, het MORA-decreet en het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen (Toekomstverkenning 2050). Deze beleidscellen  vormen een 
interne aftoetsing naast andere externe fora met als doelstelling informatie-uitwisseling, 
strategiebepaling en richtinggevend naar mogelijke acties.  

Doelstellingen structuur beleidscel 

● identificeren van belangrijke beleidsthema’s waarop vanuit het NDM op gewogen 
kan worden (beleidsmatig, publiek, …) 

● betere informatie-uitwisseling tussen NDM en leden (en leden onderling) 
● verwerven en delen van expertise rond de thema’s  
● kortere communicatielijnen opzetten met medewerkers lidorganisaties 

● bepalen van gemeenschappelijke standpunten en strategie voor actuele thema’s 
● komen tot gedragen acties met als doelstelling vaker gezamenlijke acties op poten te 

kunnen zetten. 
● inhoudelijke opvolging van “pro-actief thema” vanuit het secretariaat NDM 

(Ruimtelijke Ordening en Gezondheid). 

Verover de Ruimte 

Met het platform 'Verover de Ruimte’, een brede alliantie van 
middenveldorganisaties, (lokale) actiegroepen en academische 
actoren bundelden we de krachten en riepen we op om samen de 
publieke ruimte kwaliteitsvol her in te richten. 
 
We bundelden de voorstellen van meer dan 200 burgers uit 59 
verschillende gemeenten en overhandigden samen met concrete 
oplossingen hoe deze overheden werk konden maken van meer 
leefbare openbare ruimte. 
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Projecten 

'ons buurtpunt'  

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot 
voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer 
en meer verdwijnen deze lokale zaken en 
ontmoetingsplaatsen. 

 Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.  De 
oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en 
ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. 

Met 'ons buurtpunt' reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het 
Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring 
aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we hen zo effectief vooruit bij het opstarten van 
een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen 
lokale context alle kans tot slagen te geven.   

We richtten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis 
rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, 
participatie, ondernemen en coöperaties,...) 
samenbrengen. 

Op dinsdag 10 maart 2020 organiseerden we een 
studiedag over 'ons buurtpunt, samen en op maat', 
het lerend netwerk rond het opstellen van een 
buurtpunt. Tijdens deze studiedag rond het opzetten 
van een buurtpunt lieten we experts én onze 
ervaringsdeskundigen aan het woord. Wat waren de 
uitdagingen? Bovendien bundelden we alle 
ervaringen van de 22 deelnemers aan het lerend 
netwerk in een inspirerend praktijkboek, zodat 
iedereen zelf aan de slag met de oprichting van een 
buurtpunt.  
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Er waren 110 deelnemers.  
 

LaMA  

LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een 
uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe 
oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. Kers op 
de taart: die oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd 
en bijgestuurd. 

 In de LaMA academie leren we deze methodiek aan overheden aan. 

We coachen de gemeentebesturen in groepsverband. We starten met alle geselecteerde 
gemeentebesturen tegelijkertijd en we laten ze simultaan hetzelfde traject doorlopen. We 
clusteren gelijkaardige cases. We vragen aan de gemeentebesturen om met de collega’s te 
komen die verantwoordelijk zullen zijn voor uitvoering van het lama trajecten en voor het 
opzetten van het participatietraject. In 2020 werden de bijeenkomsten uitgesteld naar 2021.   

Samenwerkingsverbanden 

TransitieNetwerk Middenveld 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een actieve rol in de werkgroep mobiliteit van het 
TransitieNetwerk Middenveld. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, 
Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en 
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wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar 
een duurzame samenleving waar te maken. In 2020 kwam de werkgroep mobiliteit niet 
fysiek samen. In 2021 gaat het TransitieNetwerk Middenveld en Arbeid&Milieu samen en zal 
de werking onder een nieuwe naam verder gezet worden.  

Klimaatcoalitie 

Netwerk Duurzame Mobiliteit maakt deel uit van De Klimaatcoalitie, een nationale vzw die 
meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-
zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond 
klimaatrechtvaardigheid.  

Gemeente voor de Toekomst 

Netwerk Duurzame Mobiliteit is een vaste partners van het samenwerkingsverband 
Gemeente voor de Toekomst, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 21 organisaties uit 
het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit 
waarmee de lokale besturen hun doelstellingen mee waar kunnen maken. 

Supporters openbaar vervoer 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters 
openbaar vervoer’.  In de loop van 2020 werd regelmatig via mail een update verspreid 
onder de supporters openbaar vervoer. In 2020 wordt de werking van de supporters 
verdergezet als forum om kennis te delen over de verwezenlijkingen binnen het decreet 
basisbereikbaarheid. Op die manier konden we een aantal organisaties ondersteunen bij de 
verschillende stakeholders momenten doorheen 2020. 

Green Deal Gedeelde Mobiliteit 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit nam deel aan verschillende werkgroepen binnen de green 
deal gedeelde mobiliteit, o.a. op 13 oktober 2020 (gedeelde mobiliteit buiten 
centrumsteden) en 17 november 2020 (deelmobiliteit op bedrijventerreinen).  

We zetten iedereen #goedopweg   

We inspireren iedereen in Vlaanderen om #goedopweg te gaan. De #goedopweg campagne 
bundelt de krachten binnen het Netwerk om duurzame mobiliteit finaal naar alle Vlamingen 
te promoten.   

De campagne is het resultaat van de samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun 
van de Vlaamse overheid. Door de eigenheid en expertise binnen elk van onze leden zo goed 
mogelijk te benutten en uit te spelen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit orkestreert het 
samenwerkingsverband. We regisseren de inhoudelijke samenhang en gezamenlijke 
communicatiestrategie. Het secretariaat stuurt het co-creatief proces van het 
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samenwerkingsverband aan. Maandelijks kwamen alle leden samen in de SMOG-werkgroep 
om de campagne samen vorm te geven en verder uit te werken. Dit jaar bouwden we de 
campagne organisch verder op het verhaal van ‘Verover de Ruimte’ en werkten we dit 
verder uit in onze brede communicatiestrategie richting de Week van de Mobiliteit. Beide 
communicatielijnen werden op elkaar afgestemd.   

Week van de Mobiliteit 

Jaarlijks organiseren we dus Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september, met onder 
andere de Strapdag, Car Free Day en Autovrije Zondag. Tijdens de Week van de Mobiliteit 
gaat de campagnewerking één week lang in festivalmodus. Tal van activiteiten volgen elkaar 
in snel tempo op, diverse acties mikken op een even divers palet van  doelgroepen. Ondanks 
de beperkingen en maatregelen op meer evenementiële activiteiten werd de campagne toch 
goed opgepikt en konden we met onze boodschap een groot publiek bereiken.  

De doelstelling van de Week is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om een andere 
vorm van mobiliteit uit te proberen. Om dit doel te bereiken, deelden we het grote publiek 
in doelgroepen in. Deze doelgroepen (gemeenten, scholen, bedrijven…) werden apart 
benaderd met voor hen interessante info en communicatiemateriaal. Zo ‘ontzorgden’ we de 
organisatoren van de actie zoveel mogelijk. De boodschap richting lokale overheden werd 
bovendien ingebed in het verhaal van ‘Verover de Ruimte’ en hoe zij hiermee concreet aan 
de slag konden gaan. 

Daarnaast richten we ons elk jaar tijdens Week van de Mobiliteit op het brede publiek. Met 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bespraken we hiervoor een gezamenlijke 
strategie. die resulteerde in een gerichte campagne op sociale media. 
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Het brede publiek bereikten we dus via onze verschillende kanalen: website, facebook, 
twitter, nieuwsbrieven….  Doelpubliek van onze communicatiestrategie is dus niet enkel het 
brede publiek, maar in de eerste plaats  de organisatoren van een actie. Hiervoor verzorgden 
we gerichte mailings met inspiratie en info op maat van de groep (bedrijven, steden en 
gemeenten, middenveldorganisaties…).  

 

Facebook: Week van de Mobiliteit 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018  
Followers 3.795 3.602 3.475 +193 
Likes 3.761 3.578 3460 +183 
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Inspiratieplatform #goedopweg 

Online geven we good practices een plaats. We leggen daarbij steeds de link tussen 
informeren en activeren: posts sluiten we steevast af met voor de geïnteresseerden een link 
naar meer info. Zo geven we onze lezers een duwtje in de rug richting duurzame mobiliteit.  

In lijn met onze communicatiestrategie (om veel meer in doelgroepen te werken), kan er ook 
op het platform gefilterd worden per thema en doelgroep. Zo komt de bezoeker 
gemakkelijker in contact met voor hem/haar relevante content 
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Autovrije Zondag 

De traditionele Autovrije Zondag werd dit jaar noodgedwongen met iets minder toeters en 
bellen gevierd. Alle deelnemende gemeenten zorgden voor een coronaproof editie 
en vermeden grote menigten, in lijn met de veiligheidsvoorschriften. Het werd als het ware 
een terugkeer naar de basis. Geen grootse festiviteiten maar hopen vrije ruimte die door 
inwoners en bezoekers ingenomen kon worden. In Leuven bv. registreerden Telramen in de 
binnenstad bijna een verdubbeling van het aantal fietsers.   

 
© Netwerk Duurzame Mobiliteit 
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22 steden en gemeenten waaronder Leuven, Gent, Antwerpen, Asse, Hasselt, Mechelen, 
Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas lanceerden hun Autovrije Zondag 
met aangepast programma. Anderen zoals Aalst, Berlaar, Bree, Brugge, Genk, Turnhout, 
Nijlen en Hoogstraten stelden de geplande Autovrije Zondag met een jaar uit.   
 

A Tribe called transport 

Na een eerste succesvolle jaar in 2019, was het plan voor 2020 om meer studenten te 
bereiken via het jongerenplatform ‘A Tribe Called Transport’. Door corona hebben we de 
doelen anders (lees: meer digitaal) moeten aanpakken. Het algemene doel bleef natuurlijk 
hetzelfde: we zetten innovatieve mobiliteitsoplossingen in de kijker en focussen ons op 
bewustmaking rond de impact van deze oplossingen bij studenten.  

 

Bike2work 

Omwille van de corona-situatie werd de Bike to Work Spring Challenge uitgesteld van mei 
naar juni. De campagne liep van 2 t.e.m. 19 juni. 

In aanloop naar de Spring Challenge deed de Fietsersbond een oproep aan 12.000 woon-
werk fietsers van 300 werkgevers om met collega’s zo vaak mogelijk naar het werk te fietsen 
gedurende de wedstrijdperiode. 200 prospecten/bedrijven werden gecontacteerd om aan te 
sluiten bij Bike to Work n.a.v. de Spring Challenge. 

Werknemers werden opgeroepen via 3 direct e-mails en social media berichten om deel te 
nemen.Ook werkgevers werden opgeroepen om hun werknemers te motiveren zich in te 
schrijven (3 directe-mails). Gedurende de Spring Challenge ontvingen de deelnemers 
wekelijks een direct e-mail met info over hun deelname, de ranking en extra challenges. 

Aansluitend bij de Spring challenges konden deelnemers deelnemen aan de Bike to Work 
Photo Competition. De 2 mooiste foto’s, geselecteerd door een professionele jury, werden 
beloond met een ebike. 

Sportief op weg 

Het plan om een algemene campagne te voeren werd opgeborgen. In de plaats daarvan 
besloten we te focussen op één à twee sportfederaties om een campagne te starten. Na de 
mailing met een uitnodiging tot samenwerking (een campagne in co-creatie met een 
sportfederatie) was het meest gehoorde antwoord dat de prioriteiten door corona elders 
lagen. Begin augustus kwam er dan toch een positieve reactie van de Vlaamse Atletiekliga. 
Maar op 31 augustus beslist de Vlaamse Atletiekfederatie alsnog om niet in te stappen in de 
actie van Sportief naar de Sportclub. 

Telewerkdag 
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Hoewel de coronacrisis zorgde voor een spectaculaire toename van het aantal telewerkers, 
blijken er toch wel nog wat struikelblokken en vooroordelen te bestaan. Naar aanleiding van 
de Nationale Telewerkdag op 22 september voerden VIAS Institute en SD Worx een 
onderzoek naar telewerk bij werkgevers en werknemers. De resultaten werden in een 
webinar aan een 80-tal deelnemers voorgesteld en verschillende organisaties gingen met 
elkaar in debat over hoe het telewerk van de toekomst er zou kunnen uitzien. Uit het debat 
blijkt dat vertrouwen, transparantie, flexibiliteit, een goede uitrusting en een gezond 
evenwicht tussen werken op kantoor en thuiswerk essentieel zijn om van telewerk (een 
deeltje van) het nieuwe normaal te maken. 

 

Sportief op weg 

Er werd een oproep gedaan naar sportclubs en hun leden/supporters om het bewustzijn aan 
te wakkeren dat verplaatsingen van en naar de club ook op een duurzame manier kunnen.  

Via sportfederaties (VSF, Sport.Vlaanderen …) werd deze  sensibiliserende boodschap 
verspreid zodat clubs ze op hun beurt kunnen doorsturen naar hun leden en oproepen om 
mee te doen. Bij de oproep hoorde ook een kleine wedstrijd waarmee een kleine geldsom te 
verdienen valt om een actie uit te werken.  

Car Free Day 

47 bedrijven deden mee aan de Car Free Day. Minder dan andere jaren, maar ook niet 
onlogisch. Werkgevers organiseerden talrijke ludieke activiteiten voor hun werknemers, van 
races tot een cocktailbar op de parking en een vroeg ontbijt.  
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TTB wandeldag 

Lang is de hoop blijven leven om de wandelingen toch georganiseerd en in (kleinere) groep 
te doen kunnen doen, uiteraard met respect voor de geldende regels. Maar omdat er daar 
geen zekerheid over was is als alternatief werk gemaakt van de omkadering voor de 
digitalisering van de wandelingen. In het kader van de wandeldag werden 10 wandelingen 
gedigitaliseerd en vrij via de site aangeboden (Excursies - TreinTramBus Wandeldag). Dit 
gebeurde via Google maps. Via de link is de wandeling makkelijk te openen, en is alle info 
beschikbaar, daarnaast kan door gebruik te maken van de locatie van je smartphone gevolgd 
worden waar op de route je je bevindt. In totaal is er 15.131 (gemeten op 30/09) keer naar 
een van aangeboden wandelingen gekeken. Zoals reeds meegegeven zal er geen 1 op 1 
verhouding zijn tussen aantal wandelaars en aantal weergaven: bijvoorbeeld mensen die op 
voorhand een wandeling bestuderen, zonder ze effectief te wandelen, meerdere wandelaars 
per weergave, … . Dit cijfer is dus eerder een indicatie dan een hard feit.  

Verover de Ruimte (actiemodel) 

Het evenementiële karakter dat we oorspronkelijk voor Verover De Ruimte in gedachten 
hadden verviel dankzij de twee lockdowns in het voor- en het najaar. 
 
In deze nieuwe vormgeving werden uiteindelijk 35 acties georganiseerd in 33 verschillende 
steden en gemeenten. Hiervoor werkten we samen met de organisaties BOS+, Sport 
Vlaanderen, strategisch project Opgewekt Pajottenland, de burgerbeweging ‘Pak ze aan, de 
Turnhoutsebaan’ en de Jeugdvereniging voor Natuur en Milieu (JNM), waarvan 22 lokale 
afdelingen zich engageerden om de ruimte te veroveren. In Mechelen werd verbinding 
gecreëerd tussen BOS+ en JNM die gezamenlijk acht parkeerplaatsen veroverden. In totaal 
werden daarmee bijna 200 parkeerplaatsen (of 2400 m²) alternatief ingevuld. Omdat een 
interactieve invulling uitgesloten was, werd er voornamelijk ruimte veroverd voor meer 
groen (zowel BOS+ als Opgewekt Pajottenland werkten rond dit thema). JNM koos ervoor 
om de ruimte te veroveren voor meer speel- en beweegruimte op straat. Sport Vlaanderen 
veroverde ruimte om buiten te kunnen sporten en op de Turnhoutsebaan werd meer ruimte 
gecreëerd voor de fiets. Deze laatste actie maakte de verbinding met duurzame en gedeelde 
mobiliteit meteen duidelijk.  

Fietser van de Dag 

Op woensdag 16 september, in de week van de mobiliteit, vatten we post in Antwerpen bij 
het Stadspark om hoffelijke fietsers medailles uit te reiken. Hierbij waren een tweetal 
figuranten aanwezig in lakeien-uniform, maar ook de heer Luk Lemmens, gedupteerde voor 
mobiliteit en Wies Callens, onze woordvoerder aanwezig. Zo werden de fietsers op een 
vriendelijke en ludieke manier bedankt en attent gemaakt op hun bijdrage aan aangename 
ervaringen in het (fiets)verkeer. Zo was de actie ook een fysieke component van de 
Fietsvriendelijk campagne.  
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Strapdag - High 5 

Elk schooljaar op de Strapdag proeven leerlingen, ouders, leerkrachten, grootouders, … van 
duurzame mobiliteit naar school. Er werd ook deze editie massaal ingezet op de fiets en het 
stappen. Scholen organiseren leuke nevenactiviteiten voor de leerlingen.  
Omwille van de Coronamaatregelen was het niet mogelijk voor leerlingen van een 
secundaire school (High5 school) om een school van het basisonderwijs te ondersteunen bij 
hun Strapdag.  

Meer dan 1300 basisscholen en 15 secundaire scholen namen deel dit jaar.  

 

De Reiziger 

In 2018 startten TreinTramBus en Trage Wegen met  het campagneonderdeel De Reiziger, 
dat focust op het alsmaar belangrijker wordende recreatief verkeer. Dit project werd van bij 
de aanvang geconcipieerd als een driejarig project. 2020 was het derde projectjaar, waarin 
we de inzichten die we de afgelopen jaren opdeden en de resultaten van de eerdere 
experimenten samenbrachten op de nieuwe website www.de-uitstap.be, een reisbeurs 
zouden organiseren waar mensen die in hun vrije tijd duurzaam op weg willen gaan 
geïnspireerd zouden worden en een antwoord kregen op hun praktische vragen. Omwille 
van de pandemie moesten we de initiële plannen en aanpak fors bijstellen. In overleg met de 
Erasmus Hogeschool konden we beroep doen op een team van studenten wier stage door 
de lockdown in het water viel.  

Trage Wegen en TreinTramBus heroriënteerden de geplande reisbeurs tot een digitale 
reisbeurs (17 juni 2020) met tussenkomsten van zes inspirerende sprekers die hun 
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tips&tricks en ervaring deelden met het grote publiek via online webinars waarop de 
deelnemers ook live hun vragen konden stellen. Het geheel werd vakkundig aan elkaar 
gepraat en gemodereerd door Jan Clays. De opnames van deze webinars zijn te herbekijken 
via de website op de pagina ‘Reisbeurs’.  

Anders Reizen 

De coronacrisis was zowel een opportuniteit als een belemmering voor dit project. Enerzijds 
werden bedrijven gedwongen om zich niet meer fysiek te verplaatsen naar het buitenland 
en te zoeken naar alternatieven. Dat had ook een gunstige impact op het klimaat: in 2020 
was er een significante reductie van de CO2-uitstoot veroorzaakt door vliegreizen en een 
reductie van het aantal professionele kilometers.  
 
Omwille van de coronacrisis konden we geen fysieke conferentie en/of bijeenkomsten 
organiseren. Daarom organiseerden we in oktober 2020 voor een 75-tal deelnemers een 
digitale sessie over hoe je een duurzaam reisbeleid implementeert binnen je organisatie, 
met presentaties en getuigenissen van 3 koplopers uit binnen- en buitenland.  
 

 
 

Financieel 
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wist bovenstaand resultaten te realiseren met de 
beschikbare middelen. 2020 werd financieel afgesloten met een nipt  tekort -660,37 euro, 
evenwel binnen het kader van de begroting die in april 2019 door de Algemene Vergadering 
werd goedgekeurd waarin een tekort van 2.724,04 euro werd vooropgesteld.  

De initiatieven die in dit jaarverslag worden gepresenteerd worden hoofdzakelijk mogelijk 
gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt 
erkend en ontvangt een basissubsidie. De regie van de campagnes wordt mogelijk gemaakt 
door een aanvullende subsidie. Uiteraard zijn er nog andere partners die ons ook financieel 
steunen, we vermelden ze met volle waardering bij de initiatieven die zij mee mogelijk 
hebben gemaakt.  

De personeelskosten stijgen ietwat ten opzichte voorbije jaren: ongeveer 45% van de totale 
uitgaven. Voornamelijk door de aanwerving van een extra projectmedewerker. Een 40% 
wordt besteed aan ‘vergoedingen aan derden’. In grootorde gaat dat om de vergoeding van 
de prestaties van de leden voor de uitvoering van de mobiliteitscampagnes 2020. De vaste 
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kosten zijn stabiel. Door het kantoor te delen met Trage Wegen vzw blijven die kosten ook 
beheersbaar.  

Wat brengt 2021? 
De coronacrisis heeft een aantal zaken op scherp gezet (meer stappers en trappers in een te 
klein deel of in een onaangepaste publieke ruimte/infrastructuur). Lokale besturen doen al 
heel wat inspanningen, maar kunnen voor kleinschalige en/of complexe 
mobiliteitsvraagstukken wel wat input en begeleiding gebruiken, zowel qua methodiek 
(cocreatie, participatie) als qua inhoudelijke expertise.  

Met de expertise en kennis van alle leden en partners in ons netwerk willen we de lokale 
besturen op een constructieve manier helpen om samen met hun burgers meer leefbare 
buurten te creëren. Gezonde, groene, toegankelijke ruimte voor iedereen, op mensenmaat. 

We gaan bovendien voluit voor onze netwerkfunctie en de meerwaarde die we kunnen 
creëren door onze leden, compagnons en partners. We gaan actief op zoek naar 
partnerships met bedrijven en gaan na hoe we het aanbod binnen ons netwerk kunnen 
afstemmen op deze doelgroep. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt een direct 
aanspreekpunt en een dynamische netwerkomgeving voor alles wat met duurzame 
mobiliteit te maken heeft. Daarbij vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons 
netwerk. We ondersteunen voortrekkers: inhoudelijk, doorverwijzend in het mobiliteitsveld 
of als partner in de communicatie of in samenwerkingsverbanden. We zorgen voor 
effectieve ontmoeting en samenwerking tussen verschillende spelers op vlak van duurzame 
mobiliteit. 

 

Met het project ‘Ons Buurtpunt’ spelen we verder in op de lokale nood om diensten en 
vervoersaanbod terug te brengen naar landelijke gebieden en zo te werken aan lokale 
bereikbaarheid. We starten een structurele samenwerking met cera voor minstens 2 jaar. 
 

We gaan vertalen onze ervaring van ‘Ons Buurtpunt’ naar Europees niveau met  het Erasmus 
project NahDah. Verder gaan we proactief op zoek naar andere opportuniteiten om onze 
doelstellingen te realiseren (heel specifiek rond ruimtelijke ordening en gezondheid) Om de 
projectwerking te borgen en in kader van ons streven om minder afhankelijk te zijn van 
Vlaamse subsidies (en dus onze inkomsten te diversifiëren) gaan we heel gericht op zoek 
gaat naar deze opportuniteiten, samenwerkingsverbanden en inkomensbronnen (alvast 
opstart buurtpunt - LaMa - workshops DM - Erasmusproject) 
 
We maken van de beleidswerking een meer communicatief verhaal met meer nadruk 

op analyse en beleidsvoorbereidend werk. Samen met leden en compagnons organiseren 
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we verschillende thematische sessies waarbij verschillende standpunten en expertise aan 
bod komen.  
 

Dit jaar is op vlak van campagne een overgangsjaar. Vanaf dit jaar werken we gerichte 
projecten uit per doelgroep (bedrijven, lokale overheden, breed publiek, jeugd en mensen in 
maatschappelijk kwetsbare positie). Zo tillen we de samenwerking tussen de acht leden naar 
een hoger niveau én kunnen we een activerend en minder vrijblijvend programma uitrollen. 
Aangezien publieke ruimte duidelijk op de voorgrond is getreden, nemen we dit ook mee in 
ons programma. 

U leest, heel ambitieuze plannen. We zijn klaar om uit ons kot te komen! 
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*** 

Colofon & contact 
Dit jaarverslag is een uitgave van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Kasteellaan 349A, 9000 Gent 
Ontdek meer over onze werking op www.duurzame-mobiliteit.be 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij algemeen coördinator Bernard Govaert, 09 331 59 11 of bernard@duurzame-
mobiliteit.be  

Bijlagen 
Vertegenwoordiging en belangenverdediging 

Belangrijkste adviezen en publicaties MORA: 

● Advies beleids- en begrotingstoelichting MOW 2020-2021 

● Advies beleids- en begrotingstoelichting MOW 2020-2021 

● Advies Conceptnota nieuwe regelgeving openbaar vervoer tijdens pandemieën en 

uitlopers ervan 

● Advies handhaving bescherming verkeersinfrastructuur 

● Advies programmadecreet begroting 2021 
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● Advies verdere uitwerkingen mobipunten 

● Mobiliteitsverslag 2020 

● Advies exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer 

Blogs & columns 

Miguel Vertriest is een van de 6 huiscolumnisten van de Verkeersspecialist (naast Cathy 
Macharis, Joris Willems, Kris Peeters, Werner De Dobbeleer en Freya De Muynck). In 2020 
resulteerde dit in 2 columns (VSP264: “Drie Wetten” en VSP270: “Mobiliteitsontsteking”) 

Pers en media 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2020 vermeld in een aantal artikels: 

De duurzame bedrijfswagen bestaat niet - De Standaard - 10 januari 2020 - opiniestuk van 
beleidsmedewerker Miguel Vertriest over de bedrijfswagen. 

 

De vraag van vandaag: gratis openbaar vervoer, een goed idee? - Studio Brussel - 4 

maart 2020 - Miguel Vertriest te gast bij het actuaprogramma van StuBru 
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Dan toch festivals deze zomer? De drive-in kent een revival 

De Tijd 16/06/2020 -  

Over de impact van drive-in festivals op mobiliteit. 

Ondernemers - Voka West-Vlaanderen september 2020, editie 14 

Moeilijk om duurzame gedragsverandering te realiseren: nudging is geen mirakeloplossing 

Interview met Miguel Vertriest over nudging 

 

VTM nieuws 14/09/2020  

Voor het eerst minder voertuigen ingeschreven sinds WOII 
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Actueel 214 (magazine van de Vlaamse Ouderenraad) - november 2020 

Hoe ver reikt de participatie van ouderen in de plannen rond basisbereikbaarheid?  

In gesprek met Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit 

 

Website Vlaamse Ouderenraad: artikel 15-minutenstad:  

AM Magazine - dossier eerlijke transitie - december 2020 

Welke toekomst voor onze mobiliteit? - interview met Miguel Vertriest - p.82-88.  
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Opleidingen nieuwe werknemers 

Op 4 maart 2020 ging de introsessie on tour bij Mobiel 21 met als deelnemers : Fenna Bouve 
(Fietsersbond), Arne Stoffels (Taxistop), Anke Bracke, Arnout-Jan Van Den Eynde, Thomas 
Van der Weyden, Sanne Vanderstraeten, Eline Nys (allemaal Mobiel 21) en Trees 
Vandenbulcke (Cera).  

Op 26 juni 2020 namen Sarah Beurms, Dominik Scholz (Fietsersbond), Jasmien Jaques 
(Taxistop) en Leander Depypere (NDM) deel aan de introsessie. 

Op 27 november 2020 namen Maaike Van Overmeiren (NDM), Jolien Bamps, Wachira 
Narongsack en Arne Dereymaeker (allen Mobiel 21) 


