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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 Bert Gilté, 09 331 59 13 of
bert(a)duurzame-mobiliteit.be
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Inleiding

Beste lezer,
De Gentse schepen Filip Watteeuw werd verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid 2016.
En dat na een spannende race met die andere voorvechter van de Vlaamse
grootstedelijke mobiliteit: Peter Vermeulen (Ringland en de overkapping van de
Antwerpse ring). Is het Gentse mobiliteits- en circulatieplan nog steeds (en dan drukken
we het nog licht uit) fel gecontesteerd, dan kreeg Watteeuw in het mobiliteitsveld toch
de nodige egards voor zijn politieke moed.
Het Gentse mobiliteitsplan staat niet alleen. In alle grote Vlaamse steden, maar evengoed
in andere steden en gemeenten zien we bewonderenswaardige pogingen om het
mobiliteitsroer echt om te gooien. Het besef groeit: we kunnen niet blijven morrelen in
de marge, mobiliteit moet fundamenteel anders. Of zoals Filip Watteeuw sprak bij de
ontvangst van zijn trofee: “De leefkwaliteit van de stad versterken en tegelijk de
bereikbaarheid garanderen. Daar worden Gent en de Gentenaars beter van.”
Mobiliteit is de motor van de samenleving. Kiezen voor duurzame mobiliteit betekent
echt werk maken van veilig verkeer. Het is de manier om lokale economie te doen
groeien en sociale cohesie te stimuleren. Het is de keuze voor doordachte ruimtelijke
ordening en kwaliteitsvolle (groene) publieke ruimte. Het is de weg naar een aangename
en gezonde leefomgeving. Het is de mobiliteit van morgen, en daar moeten we iedereen
van overtuigen.
Daarom blijven we er in het Netwerk Duurzame Mobiliteit op hameren: we moeten
durven verminderen, verschuiven én verschonen. Een eenvoudige opdracht is dat niet.
We breken met diep geworteld gewoontegedrag. Jawel, de beweging naar die nieuwe,
duurzame mobiliteitscultuur vraagt het engagement van velen. En politieke durf om de
juiste keuzes te maken, met honing én azijn. Aan die kar willen we met het z’n allen in
Netwerk Duurzame Mobiliteit blijven trekken.

Namens de raad van bestuur van het Netwerk Duurzame Mobiliteit,

Tom Dhollander, voorzitter

[Dit jaarverslag werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 28 maart 2017]
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Organisatie & uitgangspunten
1. De werking
Ons huidig mobiliteitssysteem is niet houdbaar. Zo brengen we de toekomst en de mogelijkheden
van onze kinderen, kleinkinderen en de eigen generatie in gevaar. We moeten het juiste evenwicht
vinden in de sociale, economische en ecologische aspecten van onze mobiliteit. Een duurzaam
mobiliteitssysteem dus. Dat moet door de vervoersvraag aan te pakken (minder (verre)
verplaatsingen), waar mogelijk een modal shift te realiseren (anders verplaatsen) en finaal het
gemotoriseerd verkeer te verduurzamen. Kiezen voor duurzame mobiliteit betekent echt werk
maken van veilig verkeer. Het is de manier om lokale economie te doen groeien en sociale cohesie
te stimuleren. Het is de keuze voor doordachte ruimtelijke ordening en meer groen. Het is de weg
naar een aangename en gezonde leefomgeving. Het is de mobiliteit van morgen, en daar willen we
steeds meer mensen van overtuigen.
Het proces van structurele verandering aan ons mobiliteitssysteem is een samenspel van zo veel
aspecten dat het zelfs moeilijk in kaart te brengen is. Het vraagt dan ook om specialisatie in
thema’s zoals fietsbeleid, gedeelde mobiliteit of publieke ruimte, in domeinen zoals gezondheid,
verkeersveiligheid, armoedebestrijding of ruimtelijke ordening, in benadering zoals onderzoek,
beleidsbeïnvloeding of gedragsverandering, maar evengoed vanuit doelgroepen als jongeren,
gezinnen of senioren. Het resultaat is een divers landschap aan organisaties, overheden,
burgerinitiatieven en ondernemingen, maar sterk verbonden door het verduurzamen van onze
mobiliteit. En net daar, in de samenhang en op de verbindingen, werkt het Netwerk Duurzame
Mobiliteit.
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een middenveldorganisatie. We spelen dus onze rol in de
sociale, democratische en politieke maatschappelijke opdracht van het middenveld. Wij willen op
onze manier mensen verenigen, mensen informeren om mee te wegen op het beleid, en dat beleid
ook effectief inspireren.
Missie gedreven
,,Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt in stereo aan het verduurzamen van mobiliteit in
Vlaanderen: als koepel van mobiliteitsverenigingen en als netwerk van mensen, organisaties en
ondernemingen.
We verenigen, versterken en vertegenwoordigen mobiliteitsverenigingen én we nemen initiatieven
om de coalitie van mensen, organisaties en ondernemingen voor duurzame mobiliteit te doen
groeien en versterkt te laten klinken.
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Op die manier willen we van duurzame mobiliteit samen realiteit maken: een mobiliteit waarbij
iedereen veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen
activiteiten kan ontplooien.’’
Decretale erkenning
Het decreet van 13 februari 2004 omschrijft de erkenningsvoorwaarden waaraan de koepel van de
mobiliteitsverenigingen in Vlaanderen moet voldoen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in
2014 voor vier jaar (tot 2018) erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen. In het Besluit van
de Vlaamse regering (28 mei 2004) worden voor de basissubsidie bovendien enkele acties als
concrete subsidiëringsvoorwaarden voor de koepelorganisatie omschreven.
Het Netwerk Mobiliteit krijgt bovendien een aanvullende subsidie toegekend voor de coördinatie
van één of meer mobiliteitscampagnes. In 2016 ontvingt het Netwerk Duurzame Mobiliteit een
laatste projectsubsidie om de projectwerking Verenigingen voor Verkeersveiligheid in schoonheid af
te sluiten.
Vier werkvelden
Heel wat doelen behoren tot de globale opdracht van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, als koepel
en als netwerk. Andere worden in de dagelijkse werking ondergebracht in vier specifieke
werkvelden:


Genetwerkte organisatie - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt gedreven door een
duurzame samenleving en de verandering die dat aan ons huidig mobiliteitssysteem
vraagt. Wie aansluit bij het netwerk voelt zich daarbij verbonden, ongeacht waar of hoe het
eigen opzet om daaraan bij te dragen aanhaakt. Dat kan als lid, als compagnon of als
partner in het netwerk, voortrekkers in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het
secretariaat activeert, ondersteunt en omkadert.



Publiekswerking – met de publiekswerking wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit tonen
dat het anders kan. Campagnes geven het juiste duwtje naar slim mobiliteitsgedrag. Door
heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te
brengen, wordt de publieke steun voor duurzame mobiliteit echt zichtbaar.



Beleidswerking – de beleidswerking bouwt continu aan een integrale visie op duurzame
mobiliteit. Daarbij worden de raakvlakken met andere domeinen, denk onder meer aan
gezondheid, wonen of fiscaliteit, dus opgezocht. Dit werkveld wil het maatschappelijk debat
voeden en sturen, werkt aan beleidsbeïnvloeding, -overleg en –advisering en vormt
coalitie.



Projectwerking - Projectwerking ‘Verenigingen voor Verkeersveiligheid’ van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit is de GPS van het Vlaamse verenigingsleven voor hun veilig en
duurzaam verkeer. Dit project promoot en ondersteunt het plezier van samen op weg gaan
in verenigingsverband. In het voorjaar 2016 werden de dan nog lopende projecten
afgerond. Een aantal langdurige projecten werden waar mogelijk gevaloriseerd.
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Acht strategische doelen
Ook in 2016 bood het jaarprogramma een kader voor de werking. Daarin incorporeert het Netwerk
Duurzame Mobiliteit haar decretale opdracht, maar reikt de ambitie ook verder. Vanuit de missie
werden negen strategische doelstellingen geformuleerd. Binnen mogelijkheden van de organisatie
werd de vertaalslag gemaakt naar vooropgestelde acties (en gekoppelde indicatoren).
Dat biedt het Netwerk Duurzame Mobiliteit, haar secretariaat en de betrokken medewerkers de
kans om de geleverde inspanningen af te toetsen aan die vooropgestelde ambitie. Waar zijn we in
geslaagd, wat biedt bijkomend potentieel, waar zitten onontgonnen kansen? Voor zelfreflectie en
kritische benadering dus voor het bijstellen van ambitie waar nodig. Daaruit groeien opnieuw de
nieuwe plannen voor 2017…


SD 1 – Het NDM versterkt de kwalitatieve werking van de organisatie



SD 2 – Het NDM versterkt als koepel de aangesloten mobiliteitsverenigingen



SD 3 - Het NDM maakt het draagvlak voor duurzame mobiliteit zichtbaar en stimuleert haar
netwerk op het vlak van uitwisseling en samenwerking.



SD 4 – Het NDM bundelt de krachten om duurzame mobiliteit naar alle Vlamingen te
promoten.



SD 5 - Het NDM voedt en stuurt het maatschappelijk debat over duurzame mobiliteit



SD 6 – Het NDM streeft naar het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid door
beïnvloeding, overleg en advisering



SD 7 - Het NDM vormt en versterkt coalitie voor het verduurzamen van het
mobiliteitsbeleid in Vlaanderen



SD 8 – Het NDM activeert en ondersteunt het verenigingsleven om mee werk te maken van
veilig en duurzaam verkeer.

2.Het bestuur
De leden van de algemene vergadering zijn non-profit verenigingen met als hoofddoelstelling of
kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Zij moeten een aanbod ontwikkelen om
mensen

en

organisaties

aan

te

zetten

te

kiezen

voor

duurzame

mobiliteit.

De

lidmaatschapsvoorwaarden en procedure zijn opgenomen in de statuten van Komimo vzw onder
Artikel 3 Sectie 1.
Samenstelling
In 2016 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)



Elke Bossaert (Mobiel 21)
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Tom Dhollander (Voetgangersbeweging)



Elien Raport (Bond Beter Leefmilieu)



Angelo Meuleman (Taxistop)



Stijn Lewyllie (TreinTramBus)

Op de Algemene Vergadering kwam in 2016 eenmalig samen op 12 april. De raad van bestuur
werd er als volgt bevestigd:


Tom Dhollander (voorzitter)



Angelo Meuleman (secretaris)



Stijn Lewyllie (penningmeester)



Elke Bossaert (bestuurder)



Mikaël Van Eeckhoudt (bestuurder)

Algemeen

coördinator

Bert

Gilté

is

geen

bestuurder

maar

kan

de

vzw

wel

statutair

vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Ook bestuurder Stijn Lewyllie maakt
deel uit van het Orgaan dat bevoegdheden krijgt in het dagelijkse beheer van de organisatie.
Vergaderingen
Het bestuur had haar bijeenkomsten op 16 februari, 14 juni, 18 juni en 6 september en 15
november. Op de agenda’s van de algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare
beheers- en beleidskwesties maar ook het veranderingstraject na het verdwijnen van de
projectwerking VVV, het opstarten van een traject meerjarenplanning ’18-’21, update van het
arbeidsreglement en andere.

3.Het team
De ploeg van het Netwerk Duurzame Mobiliteit bestond begin 2016 uit 4,82 VTE. Miguel Vertriest
(1VTE) als beleidsmedewerker. Wendy Claus (0,32 VTE) als administratief medewerker. Koen Van
Overmeiren (1 VTE) als campagnemedewerker. Bert Gilté (1VTE) als coördinator. Katrijn
Braeckman (0,7 VTE) en Sofie Van Breuseghem (0,8 VTE) werkten op de projectwerking
‘Verenigingen voor Verkeersveiligheid’.
In maart 2016 werd de aangevraagde subsidie 2016 voor het project VVV slechts gedeeltelijk
toegekend. Sofie verliet de ploeg, Katrijn ging vanaf eind juni halftijds werken. De tweede helft
2016 bestond het secretariaat uit 3,82 VTE:


Wendy Claus (administratief medewerker 0,32 VTE)



Katrijn Braeckman (campagne- en netwerkmedewerker 0,5 VTE)



Miguel Vertriest (beleidsmedewerker 1 VTE)



Koen Van Overmeiren (campagnemedewerker 1 VTE)



Bert Gilté (coördinator 1 VTE)

8|Jaarverslag Netwerk Duurzame Mobiliteit 2016

Naast de 2-wekelijkse teamvergadering werden op het team-2-daagse van 6 en 7 juni
(Heuvelland) en de planningsdag op 18 oktober (Gent) in het bijzonder samen de tijd genomen
voor denk- en planningswerk, maar ook voor teambuilding. Op 13 december stond verbetering van
de samenwerking tijdens functioneringsgesprekken met iedereen centraal.

Ontspannen tijdens de team 2-daagse
Blijven leren
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit hecht veel belang aan blijvende vorming van haar medewerkers.


20/1 – debatavond VRP (Miguel)



22/1 – autosalon (Koen)



28/1 – studiedag toekomstverkenning Trage Wegen (Koen en Bert)



5/2 – Netwerkdag TNM (Miguel)



5/3 – studiedag beleid & ruimte / Beweging.net (Miguel)



11/3 –workshop jaarrekening Sociare (Bert)



22/3 – Vlaams Congres Verkeersveiligheid (Katrijn en Sofie)



19/5 – Congres Publieke Ruimte (Koen)



3/6 – Studiedag Mobiliteit 2.0 VRP (Miguel en Bert)



28/10 – Transitiefestival (Miguel en Bert)



2/12 – Festival van de gelijkheid (Miguel, Koen en Bert)



13/12 - kennisdeling gezondheid in ruimtelijk beleid / VIGeZ (Katrijn)
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Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2016
1. Kalender 2016
In

2016

organiseerde

het

Netwerk

Duurzame

Mobiliteit

tien

activiteiten:

netwerk-

en

uitwisselingsmomenten of vormingen, klein of groot. Telkens gericht op (een deel) van de partners
in de transitie naar duurzame mobiliteit.


21 januari: nieuwjaarsreceptie (Gent)



16 februari: rondetafel gebruikersconflicten op trage wegen (Gent)



25 maart: kick off LaMA (Gent)



22 april: sessie ‘inleiding op duurzame mobiliteit’ bij Fietsersbond (Brussel)



30 mei: Forum Duurzame Mobiliteit (Gent)



28 juni: vorming gezondheid en mobiliteit (Antwerpen)



9 & 10 november: Inspiratiedag (Gent)



1 december: vorming LaMA (Aarschot)



8 december: vorming LaMA (Gent)



16 december: Conclaaf (Brussel)

In partnership kwamen daar nog twee activiteiten bij:


28 oktober: debat ‘Gedeelde mobiliteit als game changer’ op het Transitiefestival
(TransitieNetwerk Middenveld, Gent)



2 december: debat ‘de mobiele stad’ op het Festival van de gelijkheid (Curieus, Gent)

2.Als koepel en netwerk
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de erkende koepel van acht mobiliteitsverenigingen:
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Deze organisaties zijn ingebed in de (statutaire) organisatiestructuur. Uiteraard zijn er bovendien
heel wat formele en informele contactmomenten (telefonisch, voor, na en tijdens vergaderingen of
andere bijeenkomsten…).
Begin 2016 werd het concept ‘Compagnons voor Duurzame Mobiliteit’ gelanceerd. Zo wil het
Netwerk Duurzame Mobiliteit haar ambitie waarmaken om duurzame mobiliteit als breed
samenwerkingsverband fundamenteel en ruimer aan te pakken. Samenwerken vergroot hun
slagkracht, de synergie

bijkomende dynamiek. Compagnons onderschrijven het opzet van het

Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het zijn de groeiende groep aan organisaties, ondernemingen,
onderzoeksinstellingen, overheden 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.

In 2016 sloten 18 compagnons zich aan:



Organisaties: Fiets&Werk, Welzijnszorg, Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning,
VIGeZ, Vlaamse Ouderenraad



Burgerinitiatief: Promobiel KBV, Cycling The City, Gents Milieufront



Ondernemingen: Partago, Cambio, Blue-mobility, Bike Assist, Cyclotim, Bike & Co, VlotGent



Academisch: MOBI (KUL), Instituut voor Duurzame Mobiliteit (UGent), Onderzoeksgroep
voor Stadsontwikkeling (UA)

In de dagdagelijkse werking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt het netwerk bovendien
gevormd in tal van contacten en partnerschappen. Een greep uit partners binnen de concrete
samenwerkingen 2016:
Test Aankoop, Kom op Tegen Kanker, de Ambrassade, departement MOW, kabinet MOW, De Lijn,
NMBS, Transport & Environment, KLJ, KSA, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, ACV, ABVV, ACLVB,
TransitieNetwerk Middenveld, Beweging.net, Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), IEW, Fietsberaad,
Fiets Wijs!, Wielerbond Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, Globelink, Gezinsbond, Vlaamse
Ouderenraad,

Studio

Brussel,

VVSG,

Landelijke

Gilden,

OKRA,

Colruyt

Group,

Centrum

Jeugdtoerisme, Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, Klimaatcoalitie, VAB, VIM, Vlaamse dienst
Speelpleinwerk, Pasar, OVK en heel wat anderen.
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Ontmoeting en netwerken
Nieuwjaarsreceptie
Op 21 januari werd voor het eerst een nieuwjaarsreceptie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit
georganiseerd. De uitnodiging was voorbehouden aan de medewerkers van de leden. Het opzet
was dan ook gericht op ontmoeting en informeel netwerken. Op het programma een hapje en
glaasje, een jaaroverzicht 2015, mobiliteitsquiz en de – enigszins ludieke – verkiezing van de
gouden DuMo’s om de voornaamste gebeurtenissen en personen van 2015 nog eens in de
schijnwerpers plaatsen. Zo verkoos de sector van mobiliteitsverenigingen een gadget, woord,
blunder en tendens van het jaar. Het hoogtepunt van de avond was de verkiezing van de
persoonlijkheid van het jaar. Drie genomineerden hadden in 2015 een sterke indruk nagelaten: Jan
Vermeulen, Kris Peeters en Kobe Boussauw. Het publiek van mobiliteitsexperten koos voor Kobe
Boussauw. Eind 2016 werd ook de verkiezing van de mobiliteitspersoonlijkheid 2016 opgestart.
Deze editie kon het brede publiek nomineren én kiezen…

Forum Duurzame Mobiliteit
Het Forum nodigde gericht uit en bracht op maandag 30 mei met een dertigtal aanwezigen een
krachtige mix van inzichten en expertise samen. De eerste editie kon meteen uitpakken met het
prachtige en bovenal inspirerende kader van de tentoonstelling ‘Bike to the Future’ in het Design
Museum Gent. Daar werd de zoektocht aangevat naar de prioritaire stap op het pad naar de
mobiliteit van morgen. Wat moet liever gisteren dan vandaag veranderen aan ons huidig
mobiliteitssysteem?
De enthousiaste groep werden vanuit zeer diverse invalshoek getriggerd door vijf sprekers: Mie
Moerenhout van de Vlaamse Ouderenraad, Koen Van Wonterghem van Ouders van Verongelukte
Kinderen, Bert D’hondt van Welzijnszorg, Sven Vlassenroot van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit
en Iris Verschaeve van het Gents Milieufront. Tijdens werktafels kwamen twee thema’s duidelijk
boven drijven als dé uitdagingen voor mobiliteit in Vlaanderen. Enerzijds de bereikbaarheid van de
stedelijke regio(‘s) of de Vlaamse Ruit, waar de grootste problemen congestie (België staat op 1 in
internationale file-indicatoren) en leefkwaliteit zijn. Daarnaast werd ook de bereikbaarheid van de
landelijke regio’s benoemd, waar het grote probleem een sterke auto-afhankelijkheid is. Door de
sterke versnippering (en een infrastructurele lock-in) is het voor openbaar vervoer en fiets moeilijk
concurreren.
De gezamenlijke oefening resulteerde in twee concrete speerpunten: de voorstadsnetwerken (als
oplossing voor de stedelijke mobiliteit) en de M-score (als instrument voor lokale bereikbaarheid).
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit bracht deze twee samen in een (nieuw) concept: lokale
bereikbaarheid. Onder de werktitel 'lokale bereikbaarheid' wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit
haar Compagnons blijven omkaderen om een gezamenlijke visie uit te bouwen en de mogelijke
raakvlakken opzoeken met haar bestaande beleids- en publiekswerking. Bovendien wil het NDM
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een collectieve dynamiek creëren waarbinnen op dit speerpunt ook nieuw initiatief kan ontwikkelen.
We willen alvast toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 2018...

Conclaaf
Op 16 december bracht het Netwerk Duurzame Mobiliteit al de leden samen voor een conclaaf.
Centraal stond de vraag: Hoe moet/zal/kan het samenwerkingsverband Netwerk Duurzame
Mobiliteit de impact op het verduurzamen van het mobiliteitssysteem verhogen als gedeelde
meerwaarde voor alle betrokken partners? En hoe zien we daarbij samen de rol van het
secretariaat?
Het conclaaf had tot doel samen te benoemen wat de leden met het samenwerkingsverband NDM
nastreven. En éénstemmigheid over de opdracht van het secretariaat. Met externe begeleiding
werd die uitdaging aangegaan. Finaal werd het resultaat van de bijeenkomst een gedragen
fundament voor de meerjarenplanning ‘18 – ’21. En bovendien werd het wederzijds vertrouwen
tussen de aangesloten leden en het Netwerk Duurzame Mobiliteit vernieuwd.

Communicatie
Website: www.duurzame-mobiliteit.be
De website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit (www.duurzame-mobiliteit.be) werd gelanceerd in
augustus 2012 en wordt sindsdien gebruikt als hét informatieplatform voor de leden van het
netwerk en andere doelgroepen. Er worden wekelijks verschillende items gepost op deze site. Dit
gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en activiteiten uit de sector in
een kalender naar vacatures en ledeninformatie.
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De site kent een licht dalend aantal bezoekers. In 2016 was het aantal unieke bezoekers 32.297.
3.000 minder dan in 2015 (35.485), maar nog steeds flink meer dan in 2014 (21.552 unieke
bezoekers).

Via de website wordt aan informatieverspreiding gedaan over het Netwerk Duurzame Mobiliteit en
zijn leden, maar het is ook een inhoudelijk platform met informatie en standpunten.
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. Er is bovendien een actieve Twitteraccount
(NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen kennen
een stevige groei in gebruikers. Het toenemend belang van social media is misschien meteen een
verklaring voor het mindere aantal bezoekers van de website.
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Facebook

Twitter

LinkedIn

2014

973

1217

99

2015

1105

1581

131

2016

1366

1941

163

3.In beleidswerk
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit benadert duurzame mobiliteit vanuit een geïntegreerde visie en
gaat op zoek naar raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Het NDM wil met structurele
contacten de stem van de sector en het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit
versterken.

De

beleidswerking

streeft

telkens

naar

constructieve

interactie

met

andere

maatschappelijke actoren. Op die manier zet de beleidswerking ‘behind the scenes’ in op een
voedingsbodem voor goodwill én samenwerking voor duurzame mobiliteit. Dat opzet streeft drie
doelstellingen na:
1. De beleidswerking van het NDM voedt inhoudelijk het maatschappelijk debat over
duurzame mobiliteit.
2. De beleidswerking van het NDM zet in op beleidsbeïnvloeding, overleg en advisering.
3. De beleidswerking van het NDM zet coalities op om duurzame mobiliteit een breed
maatschappelijke stem te geven.

Inhoudelijk kompas
In 2016 publiceerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit voor het eerst haar inhoudelijk kompas. Het
is de bedoeling dit inhoudelijk kompas jaarlijks up te daten en indien nodig te herzien.
Met het inhoudelijk kompas willen we een aantal vragen over duurzame mobiliteit beantwoorden.
We maken de pragmatische keuze ons in dit document te beperken tot personenvervoer.



Wat is duurzame mobiliteit? We geven een aantal kenmerken waar ‘mobiliteit’ aan moet
voldoen om als duurzaam bestempeld te kunnen worden. Daaruit volgt een definitie die
rekening houdt met sociale, economische en ecologische aspecten. Duurzame mobiliteit is
het streven naar een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan een aanvaardbare
kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien.



Waarom is er nood aan duurzame mobiliteit? We analyseren de interactie tussen de
maatschappij en onze mobiliteit. Mobiliteit is inherent aan onze samenleving en wordt sterk
beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen (“drivers” of drijvende krachten). Aan de
hand van 2 scenario’s voorspellen we hoe de maatschappij duurzame mobiliteit in
Vlaanderen kan beïnvloeden.
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Hoe komen we tot duurzame mobiliteit? Om tot duurzame mobiliteit te komen
vertrekken we vanuit ‘nabijheid’: het verminderen van het aantal en de afstand van onze
verplaatsingen.

Dat

schept

ruimte

om

deze

verplaatsingen

met

een

duurzaam

verplaatsingsmiddel te doen. Pas in laatste instantie komt het duurzamer maken van het
privé gemotoriseerd verkeer.

Het inhoudelijk kompas onderbouwt de antwoorden op basis van Vlaamse cijfergegevens en geeft
een beeld hoe die cijfers in de toekomst kunnen evolueren wanneer we kiezen voor duurzame
mobiliteit. Deze cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. Het inhoudelijk kompas is een houvast voor
de standpunten van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Lees meer: https://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/inhoudelijk-kompas-duurzame-mobiliteit

Stagiair Wouter Peleman op de Vlaamse Klimaattop

Vertegenwoordiging
Mobiliteitsraad Vlaanderen
Miguel Vertriest en Bert Gilté zijn effectief lid en plaatsvervangend lid van de Mobiliteitsraad
Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een actieve opvolging van de raad, de bijzondere
commissies personenvervoer en goederenvervoer 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.
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Belangrijkste adviezen en publicaties:


Advies vergroening verkeersfiscaliteit - 19/12/2016



Mobiliteitsverslag 2016 - 22/09/2016



Advies De Werkvennootschap - 07/09/2016



Advies transitiebeheersovereenkomst De Lijn - 06/09/2016



Advies klimaatcommissie Vlaams Parlement - 06/06/2016



Jaarverslag 2015 - 02/05/2016



Advies conceptnota basisbereikbaarheid - 01/03/2016

Algemene Vergadering VSV
Bert Gilté vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene Vergadering van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Bert was aanwezig op de vergaderingen op 29 april, maar moest
zich verontschuldigen voor de bijeenkomst op het einde van het jaar.
Vlaams Forum Verkeersveiligheid
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Het
Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2016 samen op 11 maart, 17 juni, 23 september en 5
december. In 2016 werd een beleidsadvies geschreven over het al dan niet verplichten van de
fietshelm.
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
In juli 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van het Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid goed. De ambitie van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid is het
verenigen, coördineren (een nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan), sturen (projectvoorstellen van
het middenveld (en dus ook van ons) verzamelen en beoordelen) en communiceren van een
verkeersveiligheidsbeleid.

De werking van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid resulteerde in 2016 in een nieuw
Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Een proces waar het Netwerk Duurzame Mobiliteit actief aan
heeft bijgedragen bij de opmaak van de concrete maatregelen (o.a. fiche sensibiliseren / fiche
engagement).

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers van het
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Katrijn Braeckman (begin 2016 projectcoördinator
Verenigingen van Verkeersveiligheid) vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de
werkkamer Educatie en Sensibilisering.

Miguel Vertriest (beleidsmedewerker) vertegenwoordigt

het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de werkkamer Infrastructuur. De werkkamer kwam samen op
26 januari en 23 februari en volgde daarna een intensief traject per mail voor de oplevering van
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het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Een opvolgingsvergadering op 26 september werd
afgelast.

Daarnaast nam Miguel Vertriest voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan de werkgroep
Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden. Deze kwam in 2016 2 keer samen op 11 maart en 26
september. De vergadering voorzien voor 12 december werd afgelast omwille van de prioritaire
werkzaamheden in functie van de invoering van 70 km/u op wegen buiten de bebouwde kom in
Vlaanderen.

Voortrekker in alliantie
TransitieNetwerk Middenveld
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een actieve rol in de werkgroep mobiliteit van het
TransitieNetwerk Middenveld. Miguel Vertriest is voorzitter, secretaris, verslaggever en trekker van
de werkgroep mobiliteit. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, NoordZuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers.
De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame
samenleving waar te maken.

In 2016 kwam de werkgroep mobiliteit 5 keer samen: op 15 februari, 25 maart, 14 juni, 27
september en 14 december. Binnen deze werkgroep werd een basis ontwikkeld voor intern debat
en standpunten over verschillende thema’s. De twee belangrijkste thema’s waar in 2016 aan
gewerkt werd waren tax shift in de mobiliteit en het uitdiepen van het concept basisbereikbaarheid.

De werkzaamheden rond de tax shift resulteerden in een inspiratienota:
http://www.transitienetwerkmiddenveld.be/images/Inspiratienota_duurzame_mobiliteit_in_woonw
erkverkeer_23-06-2016_1.pdf
Op 5 februari 2016 organiseerde het Transitienetwerk Middenveld haar tweede Netwerkdag, een
ontmoetingsdag voor de netwerkleden uit de verschillende thematische werkgroepen. Het werd een
boeiende voormiddag boordevol interessante kennismakingen, losse babbels en inhoudelijke
discussies.
Op 28/10/2016 organiseerde het TransitieNetwerk Middenveld haar tweejaarlijkse Festivaldag.
Vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd tijdens de Festivaldag een themasessie over
gedeelde mobiliteit georganiseerd: “Gedeelde mobiliteit als game changer”.
http://www.duurzame-mobiliteit.be/artikel/gedeelde-mobiliteit-als-game-changer-verslag
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Supporters openbaar vervoer
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters openbaar
vervoer’. De supporters kwamen in 2016 verschillende keren samen op 11 januari, 7 maart, 27
april en 13 oktober. Tijdens de overlegmoment wordt aan onderlinge informatiewisseling gedaan
en komen externe sprekers (MOW, MAV, De Lijn, …) toelichten wat de stand van zaken voor de
invoering van basisbereikbaarheid is.
Op 9 mei nam het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan een gesprek tussen de Supporters
openbaar vervoer en het kabinet Weyts. Ook in 2017 wordt de werking van de supporters
verdergezet.

Inhoudelijke samenwerkingen
Co-move
Op initiatief van Colruyt komen verschillende actoren (academisch: VUB, bedrijven: EcoPuur en
Transports Fockedey, NGO’s: Inland Navigation Europe en Netwerk Duurzame Mobiliteit) op
regelmatige basis samen (18 januari, 4 maart, 27 mei, 10 juni en 16 november). Doelstelling is
vernieuwende concepten op gebied van duurzame mobiliteit te realiseren. In 2017 zal dit
uitmonden in de lancering van een ‘serious game’ en een studiedag.
Manifest Mobiliteit 2.0
Miguel Vertriest is co-auteur van de tweede versie van het Manifest Mobiliteit van de VRP:
http://www.vrp.be/gallery/documents/vrp-activiteiten-2016/manifest-2.0/manifest-mobiliteit-2.0website.pdf
In mei 2015 lanceerde de VRP het Manifest Mobiliteit, een wetenschappelijk onderbouwd pleidooi
voor een betere samenhang tussen mobiliteit en ruimte. Het Manifest schuift nabijheid en Transit
Oriented Development naar voor als de twee leidende principes voor ons beleid. Hoe
toekomstbestendig zijn deze principes? En hoe kunnen we het gaan realiseren in Vlaanderen? De
tekst werd in 2016 verder besproken, verdiept en verbreed in werkgroepen, waaraan het Netwerk
Duurzame Mobiliteit deelname. Op 3 juni 2016 werd het nieuwe document – versie 2.0 –
voorgesteld. De voorstelling werd gekoppeld aan lezingen van experten en een afsluitend politiek
debat.
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. Dat
resulteerde op 9 november 2016 in een samenwerking voor de uitreiking van de Georges
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Allaertprijzen van de MORO-stichting tijdens de publieksavond van de Inspiratiedag in de Vooruit te
Gent.
Eind 2015 lanceerde het BSI (Brussels Studies Institute) de leerstoel “Companies and sustainable
mobility” waarin het Netwerk Duurzame Mobiliteit vertegenwoordigd wordt in de klankbordgroep
door Miguel Vertriest. Op 15 december 2016 werden de eerste onderzoeksresultaten voorgesteld
aan de klankbordgroep.
En in andere overleg- en adviesstructuren…


27/1: Lerend netwerk Globelink (Katrijn)



12/4: Klankbordgroep sportdiensen en mobiliteit / provincie Oost-Vlaanderen (Katrijn)



12/5: klankbordgroep Groene Functionele Belevingstrajecten (Miguel)



8/6: Expertenworkshop EPF (Miguel)



14/9: klankbordgroep MAV (Miguel)



3/10: klankbordgroep Garage Swap (Miguel)



25/10: Klimaatrondetafel Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen (Miguel)



8/11: Modal Shift (Miguel)



14/11:

Instrumenten voor planvorming van groene functionele belevingstrajecten (Miguel)



24/11:

Stuurgroep "Sportief Op Weg" Provincie Oost-Vlaanderen en Ecolife (Katrijn)



9/12: Netwerkbijeenkomst Mobiliteit POM's (Bert)

Beleidsacties en resultaten
In publieks- en projectwerking
De beleidswerking sluit uiteraard ook nauw aan bij wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit doet in
haar publieks- en projectwerking (zie verder). Miguel ondersteunt de collega’s inhoudelijk in vele
aspecten van het dagelijkse werk of in specifieke initiatieven (denk maar aan de Inspiratiedag).
Met de inhoudelijke werking zijn we bovendien een aanspreekpunt voor een veelheid aan vragen
over mobiliteit. Waar we het antwoord schuldig blijven verwijzen we naar de expertise in het
netwerk.
Partnerforum Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Gent, 18/02/2016
Op donderdag 18 februari 2016 vond in het ICC in Gent een breed partnerforum plaats, waarin de
werktekst van het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen besproken werd. Eerst lichtten
de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Strategische Adviesraad Ruimtelijke
Ordening (SARO) en het ambtelijk forum hun reflecties en adviezen bij de werktekst toe. Daarna
namen 200 aanwezigen deel aan workshops rond de strategische lijnen uit de werktekst. Het
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partnerforum eindigde met een debat tussen vertegenwoordigers van VOKA, de Boerenbond, de
Bond Beter Leefmilieu, Unizo en het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Uit het verslag:
“NDM, tenslotte, wenst vooral dat het BRV de fouten uit het verleden zal remediëren. De
knooppuntbenadering is positief. De ruimtelijke principes verdienen het om aangemoedigd te
worden, hoewel ze op terrein niet altijd gemakkelijk realiseerbaar zullen zijn. De sens[e] of
urgency uit het Groenboek ten aanzien van het ruimtebeslag mag in het Witboek niet worden
kwijtgespeeld. De discussie over het verhogen van de territoriale performantie van logistieke
terreinen laat zien dat de bestaande regelgeving die hier vaak in de weg staat op de schop moet
maar partners tegelijk huiverig staan tegen juridische onzekerheid. Ten opzichte van het RSV kan
ook een mooie stap worden gezet door fietsverplaatsingen te erkennen als volwaardig onderdeel
van onze mobiliteit. De modal shift moet verder ruimtelijk ondersteund worden. NDM vindt het
BRV-traject een voorbeeld als het gaat om participatie. Veel andere trajecten, zoals het
mobiliteitsplan, kunnen hier van leren. Naast aanvaardbaar, haalbaar en betaalbaar moet het
beleid ook volhoudbaar blijven. Daarom moeten we vandaag samen de noodzakelijke moedige
keuzes maken die gebaseerd zijn op de eindigheid van ruimte.”

Hoe leven en werken zonder file?
Brussel, 5/03/2016
Een studiedag over mobiliteit en ruimte georganiseerd door Beweging.net en ACV op 5 maart
2016. Dirk Lauwers en Miguel Vertriest begeleidden de workshop “TOD en met? Hoogwaardig
openbaar vervoer?” over het concept Transit Oriented Development. De toelichting van Miguel
behandelt de key succes factoren waarvoor een lokale overheid kan zorgen om TOD mogelijk te
maken.
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Startbijeenkomst Masterplan Duurzame Mobiliteit Regio Mechelen
Mechelen, 18/03/2016
Samen met Katrien Backx (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) verzorgt Miguel Vertriest de inleidende
pitch van dit startmoment onder dagvoorzitterschap van Dirk Lauwers. Deze dag werd
georganiseerd door IGEMO als startmoment voor het uitwerken van een masterplan duurzame
mobiliteit.

CORE themasessie duurzame mobiliteit
Leuven, 14/12/2016
Kaderend in een opleidingscyclus voor post-graduaten organiseert CORE (Coöperatief Ondernemen
in Rationeel Energiegebruik) een themasessie over duurzame mobiliteit. Miguel Vertriest legt daarin
uit wat duurzame mobiliteit is en in een interactieve workshop worden verschillende maatregelen
besproken om tot duurzame mobiliteit te komen.
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#DIESELGATE
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vormt samen met Bond Beter Leefmilieu, Kom op tegen Kanker,
IEW en Testaankoop (insteek klimaat / consumentenbescherming / luchtvervuiling en mobiliteit) de
alliantie #dieselgate. De alliantie volgt de thematiek van nabij op en in het bijzonder de politieke
nasleep

van

het

Volkswagenschandaal.

Begin

februari

werd

een

gezamenlijk

persbericht

uitgestuurd: “Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen
Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn ontgoocheld en verbijsterd over de beslissing van het
Europees Parlement om autoconstructeurs de toelating te geven de vastgelegde NOx-normen
verder te overschrijden. Andermaal trekt de autolobby aan het langste eind, en krijgt de Europese
burger zwarte rook.” In de media: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2563418

We ondersteunden de communicatie rond de juridische actie die Testaankoop aanging tegen de
Volkswagengroep. In september kwam de alliantie nogmaals bijeen om haar verdere aanpak te
bespreken. Dat resulteerde begin 2017 in actie en gesprek op het kabinet van federaal minister
Kris Peeters.

Mobiliteitsdebat: pers en communicatie
Komimo vzw informeert zowel de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit als de ruimere
doelgroepen via diverse kanalen. Via de nieuwsbrieven en de websites brengt Komimo vzw als
Netwerk Duurzame Mobiliteit nieuws en standpunten over duurzame mobiliteit. Acties en
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activiteiten worden aangekondigd. Relevante sociale media zoals Twitter, Facebook en Linkedin
worden eveneens ingeschakeld met dit doel.

De meest populaire inhoudelijke artikels in 2016 waren:

Artikel

Paginaweergaves

1

Kilometerheffing vrachtwagens en wegenvignet komen eraan

4.047

2

VAB-studie: "Kiezen tussen benzine en diesel"

3.746

3

Nieuwe verkeersregels voor fietsers

2.456

4

Verkiezing mobiliteitspersoonlijkheid 2016

2.100

5

Steeds meer stemmen voor een kilometerheffing personenwagens

1.922

6

De zelfrijdende auto

1.658

7

STOP in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid

1.058

8

Dossier milieuzones

885

9

Nieuwe dieselauto’s vervuilen drie keer meer dan de norm

794

10

10 vragen en antwoorden over bedrijfswagens

636

Blog
In 2016 werd ook een samenwerking met de nieuwssite MO* gestart. Via het Netwerk Duurzame
Mobiliteit werden in 2016 2 blogs gepubliceerd via MO*:


Pokémon Go als wapen tegen obesitas, 4/10/2016, http://www.mo.be/zeronaut/pok-mongo-als-wapen-tegen-obesitas



Stop geen cobra in je tank: risico's van ongebreideld inzetten op elektrische auto's,
6/10/2016, http://www.mo.be/wereldblog/stop-eens-een-cobra-je-auto

Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit
De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt sinds 2012 digitaal verspreid. De nieuwsbrief Duurzame
Mobiliteit bevat een opiniestuk, aankondiging van de initiatieven van leden en andere actoren rond
het thema duurzame mobiliteit (kalender) en relevante verwijzingen naar actualiteit over duurzame
mobiliteit (Mobilactua). Alle nieuwsbrieven van het voorbije werkingsjaar zijn gepubliceerd op
http://www.duurzame-mobiliteit.be/publicaties/nieuwsbrief-duurzame-mobiliteit.



Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 61 - 05/12/2016

Een kader voor het mobiliteitsbudget
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Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 60 - 07/11/2016

E-mobiliteit wordt volwassen


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 59 - 03/10/2016

Shared mobility en living labs, hot topics op de inspiratiedag


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 58 - 05/09/2016

Pokémon Go brengt de wereld in beweging


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 57 - 04/07/2016

Strategische misrepresentatie van infrastructuurprojecten


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 56 - 06/06/2016

Inhoudelijk kompas duurzame mobiliteit


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 55 - 02/05/2016

De stad van Jane Jacobs


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 54 - 04/04/2016

Big data voor een betere mobiliteit?


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 53 - 07/03/2016

Weg met verkeerslichten?


Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit 52 - 01/02/2016

De file als ultieme vrijheidsbeleving

De nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt met een maandelijkse frequentie verspreid naar 906
abonnees (eind 2016 – eind 2015 waren dat er nog 850). Nieuwsbrieven en persartikels worden
bovendien gepubliceerd op de website van het netwerk. Opiniestukken uit de nieuwsbrieven
worden eveneens gedeeld via de digitale en sociale media van het netwerk en haar project- en
campagnegroepen waar dat

relevant is. Op die

manier wordt

de

informatieverspreiding

gemaximaliseerd via verschillende digitale kanalen.

NDM
NDM
geregistreerde
nr
datum
oplage openingen
bereik
Kliks
opzegging
bounces
52 1/02/2016
894
336
38%
218
3
53 7/03/2016
891
320
36%
203
2
54 4/04/2016
888
289
33%
127
1
55 2/05/2016
863
305
35%
200
2
56 6/06/2016
867
287
33%
222
0
57 4/07/2016
876
304
35%
142
0
3
58 5/09/2016
878
251
29%
244
2
6
59 3/10/2016
880
287
33%
228
2
6
60 7/11/2016
892
296
33%
152
1
1
61 5/12/2016
906
317
35%
151
2
1
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Pers
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd vermeld in een aantal artikels:


http://nl.metrotime.be/2016/02/03/news/test-aankoop-en-kom-op-tegen-kanker-vrageneu-om-akkoord-uitstootnormen-weg-te-stemmen/



Het Laatste Nieuws – 9/12/2016 – Watteeuw in running voor mobiliteitspersoonlijkheid

http://planning.ugent.be/medialibrary/purl/nl/9204585/20161209--hln--lauwersmobiliteitspersoonlijkheid-p19.pdf


Journaal op Een van 19u00 - 9/12/16 - kilometerheffing vrachtwagens veroorzaakt
sluipverkeer.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.47796?video=1.2840
182

4.In publiekswerking
De publiekswerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit toont dat het anders kan. Met campagnes
geven we met gebundelde krachten het juiste duwtje naar slim mobiliteitsgedrag. Door heel wat
mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te brengen, wordt
de publieke steun voor duurzame mobiliteit echt zichtbaar. De campagnes zijn het resultaat van de
samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun van de Vlaamse overheid. Het Netwerk
Duurzame Mobiliteit orkestreert het samenwerkingsverband. We regisseren de inhoudelijke
samenhang en gezamenlijke communicatiestrategie. Het secretariaat stuurt het co-creatief proces
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van het samenwerkingsverband aan. Hierna overlopen we alle acties die deel uitmaakten van de
mobiliteitscampagne 2016.

Laboratoria Mobiele alternatieven
Uitvoerder: Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus, Trage Wegen vzw en Fietsersbond.

Laboratoria

Mobiele

Alternatieven

werd

in

2016

gelanceerd

als

nieuw

onderdeel

in

de

mobiliteitscampagne. Geen klassieke gedragsbeïnvloeding hier, geen grote en brede uitrol naar
zoveel mogelijk Vlamingen, zelfs geen brede communicatiecampagne dit eerste jaar. Op de
planning stond immers de ontwikkeling van een participatief modeltraject aan de hand waarvan
kleine en middelgrote steden en gemeente konden ervaren hoe zinvol het is om participatief aan de
slag te gaan rond mobiliteit. De methodiek en werkwijze werd gaandeweg gecreëerd. Dit vergde
flexibiliteit van alle betrokken partners en het goed bewaken van de initiële doelstellingen. De
eerste jaargang van de Laboratoria Mobiele Alternatieven werd een succes.



Oproep - Kleine en middelgrote steden en gemeenten konden zich kandidaat stellen om
één van drie pilootsteden te worden. Dat werden Waregem, Beveren (Melsele) en
Geraardsbergen.



Ontwikkeling methodiek -

Met Twisted Studio, gespecialiseerd in social design en

design thinking, gingen we op zoek naar de juiste methodiek.


Kick Off, vooronderzoek en rekrutering - Op 25 maart kwamen alle betrokken partijen
samen in Gent voor een grote briefing die tevens gold als officieel startpunt voor LaMA in
de verschillende pilootsteden. Intussen liep achter de schermen het vooronderzoek op twee
sporen. Enerzijds werkten we aan een reader rond participatietrajecten rond mobiliteit en
good pratices op resultaatsvlak. Anderzijds ging we binnen de pilootsteden diverse zaken in
kaart brengen en mensen (1 à 2 per stakeholder) interviewen. Terwijl dit alles aan de hang
was, werd binnen de pilootsteden gecommuniceerd rond het project waarbij mensen
werden opgeroepen om zich in te schrijven voor de verschillende cocreatiesessies. Wij
boden steden en gemeenten verder ook nog communicatief ondersteuning in de vorm van
de communicatiegids.



Co-creatiesessies - De kern van een LaMA-traject bestaat uit twee co-creatiesessies,
twee avonden van drie uur. Problemen die we in het voortraject detecteerde komen tijdens
de eerste sessie als designuitdagingen op tafel. Al snel gaat het nog louter over
oplossingen, niet langer over problemen. Tegen het einde van de eerste sessies blijven de
vijf beste voorstellen over. Na een stemming komt één idee naar voor als ‘winnaar’, dit
prototype zal getest worden tijdens een real life testopstelling.
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Week van de Mobiliteit - Zowel in Geraardsbergen, Waregem als in Melsele resulteerde
de LaMA-campagne in tastbare real life opstellingen tijdens (of vanaf) de Week van de
Mobiliteit. De zaken die getest werden waren verschillend in de drie steden en boden
telkens een concreet antwoord op de gestelde problematiek binnen de projectzones. In
verschillende mate brachten ze permanente veranderingen te weeg. Los van deze concrete
resultaten bleek de manier van werken voor alle betrokken partijen een openbaring, voor
herhaling vatbaar.



Evaluatiesessies - Na afloop van de testperiode kwamen alle deelnemers per stad
opnieuw samen om de verschillende testcases te evalueren. Daarnaast werd ook het proces
grondig geëvalueerd zodat deze avonden ook echte leermomenten werden voor onszelf en
de vormgeving van de LaMA-campagne in 2017.



Publicatie + Oproep 2017 - Na afloop van de verschillende evaluatiemomenten trok het
LaMa traject zich terug uit de pilootsteden, evaluatiepunten kwamen centraal samen op
tafel en leidden tot de interne bijsturing en evaluatie van de methodiek. Tegelijkertijd
kwamen we naar buiten met een afrondende montage en een publicatie rond onze
ervaringen. We koppelden dit strategisch aan een nieuwe oproep voor deelnemende
steden, gemeenten en wijken in 2017.



Info- en vormingssessies - Tot slot organiseerden we nog twee kleine, maar goed
bijgewoonde, vormings- en uitwisselmomenten (01/12 in Aarschot, 08/12 in Gent) rond de
vraag “Hoe betrek je lokale doelgroepen bij (mobiliteits)projecten en –plannen?”. Tijdens
deze sessies kwam eerste Filip Marrécau (KULeuven) getuigen over ervaringen met 7
participatietrajecten in West-Vlaanderen. Daarna brachten we onze eigen verhaal en
ervaringen, waarna er ruim tijd was om van gedachten te wisselen in kleinere groepen. De
opkomst in Aarschot lag op 25 deelnemers, in Gent sloten meer dan 40 lokale ambtenaren
of schepenen aan.
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SMOVE.be
Eindverantwoordelijke: Netwerk Duurzame Mobiliteit
Content en community building: Mobiel21
SMOVE.be is het permanent actief campagnekanaal waarlangs we informeren en inspireren rond
duurzame mobiliteit. Na de herwerking van de website in 2015 verdubbelde het aantal bezoekers,
maar uit een analyse van het klikgedrag leerden we dat veel mensen hun weg verloren op de
homepagina van de website. Begin 2016 werden deze problemen aangepakt, wat vooral het
uitzicht van de website veranderde.

Wanneer we naar de bezoekerscijfers kijken van SMOVE.be en de vergelijking maken met de
voorbije twee jaren zien we nog steeds een flinke winst ten opzichte van 2014, maar een lichte
daling ten opzichte van 2015. In 2016 zien we echter meer artikelen met een aanzienlijk bereik
dan in het voorbije jaar. Samenvattend kan je stellen dat we in 2016 de lezer eerder bereikten met
inhoudelijk materie, met inspirerende artikels daar waar we hen in 2015 lokten met acties. De
positieve optimistische toonzetting, in combinatie met kwalitatief tekst- en beeldmateriaal zorgde
voor de grote belangstelling.

2014

2015

2016

Sessies

8.818

20.165

17.145

Gebruikers

7.678

16.543

13.375

Paginaweergaven

17.132

49.054

31.052

Community building kreeg de vorm van een blogevent. 16 bloggers namen deel, een mooie
opkomst voor een eerste event in deze zin.
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Doelgroepcommunicatie werkgevers
Eindverantwoordelijke: Taxistop
In deze en volgende actie kozen we er voor om specifiek acties op te zetten richting één doelgroep.
Een eerste doelgroep waren de werkgevers. We organiseerden inspiratiemeetings in samenwerking
met de provinciale mobiliteitspunten, vergezeld van een inspiratieboek.


In West-Vlaanderen werkten we samen met het PMP en de POM. Het evenement vond
plaats op 9 juni bij Melexis in Ieper. Er waren 84 inschrijvingen.



In Antwerpen werkten we samen met het PMP en Bikeform (VIM). Het evenement vond
plaats op 14 juni bij IOK in Geel. Er waren 85 inschrijvingen.



In Vlaams-Brabant werd in samenspraak met het PMP besloten om geen apart
evenement meer te organiseren voor de mobiliteitscoördinatoren. We sloten aan bij de 4de
en laatste module van de basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren van het VSV in het
Provinciehuis in Leuven. Aan die opleiding namen 14 cursisten deel.



In Oost-Vlaanderen kozen we echt voor een multimodaal evenement in samenwerking
met het PMP, de Fietsersbond, Bikeform (VIM) en Autodelen.net. Het evenement vond
plaats op 16 november in het VAC in Gent. Er waren 57 inschrijvingen.



In Limburg verliep de samenwerking iets moeizamer door een personeelswissel bij het
PMP. Er werd dan ook beslist om het evenement af te gelasten. Op 23 maart 2017 zal het
alsnog (onder eigen financiering) plaatsvinden.

Inhoudelijk vond Taxistop vooral de meeting in Oost-Vlaanderen een succes, omwille van de
multimodale aanpak (tot autodelen voor bedrijven aan toe). Maar ook in de andere provincies werd
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de aanpak om een evenement te organiseren rond wat op dat moment op het terrein leeft erg
geapprecieerd. De nauwe samenwerking met de PMPs is zeker iets waar we in toekomstige
projecten verder de vruchten van zullen plukken.

Doelgroepcommunicatie lokaal
Eindverantwoordelijke: Voetgangersbeweging
Het project doelgroepen buurten omvatte 3 luiken.
(1) Buurtenquête ‘het grote buurtenonderzoek’
(2) Begeleiding buurtproject Sint-Andries met actiefiches
(3) Opmaak overzichtslijst en uitwerking voorbeeldprojecten ‘buurtfiches’

Buurtenonderzoek
Om een beeld te krijgen op de behoeften, verwachtingen en werkwijze van buurtgroepen, werd het
‘grote buurtenonderzoek’ opgesteld. Dit onderzoek werd via diverse vakmedia gecommuniceerd.
Steden en gemeenten werden op hun beurt rechtstreeks benaderd om als intermediair het
onderzoek naar hun buurtgroepen te verspreiden. Uiteindelijk namen 2.630 mensen deel aan het
onderzoek.
Pilootproject Sint-Andries
Sint-Andries is een wijk in de Antwerpse binnenstad. Bewoners van de wijk meldden problemen
omtrent verkeerdrukte en verkeersveiligheid en de gebrekkige kwaliteit van de publieke ruimte. Zij
wilden graag oplossingsgericht aan de slag maar wisten niet hoe dit aan te pakken. Er werd beslist
dat Sint-Andries als proeftuin zou optreden bij de uitwerking van het project.

Onderzoek autodelen
Eindverantwoordelijke: Bond Beter Leefmilieu
De laatste actie die kaderde rond SMOVE.be als permanent campagneonderdeel was een onderzoek
rond autodelen door Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Autodelen.net. Op die manier
wilden we één aspect, autodelen in dit geval, in de diepte uitwerken. Vanuit de historische en
huidige praktijk een toekomstvisie presenteren. Een schetsen in chronologische volgorde hoe dit
proces liep.

Tijdens de maanden maart en april was er een eerste verkennende lezing van de beschikbare
studies en literatuur over autodelen. De literatuurlijst werd samengesteld met input van
Autodelen.net. In mei werd op basis van bijkomende literatuurstudie de methodiek voor het
ontwikkeling van toekomstscenario’s vastgelegd, het onderzoeksopzet en de onderzoeksvragen
verder afgebakend. De studie werd in de maand december 2016 en begin januari 2017 vormgeven
als een A4-brochure met 68 bladzijden.
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Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit
Uitvoerders: Autodelen.net en Netwerk Duurzame Mobiliteit
Op 9 en 10 november bliezen we verzamelen in Kunstencentrum Vooruit in Gent voor onze
jaarlijkse Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit, voor het eerst gespreid over twee dagen.
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Op woensdagavond 09 november hadden we een publieksavond rond de zelforganiserende stad.
Onder de titel #SELFCITYGHENT presenteerden we drie internationale voorbeelden waarna Tine
Hens naar de Vlaamse context keek samen met Tine De Moor (Universiteit Utrecht), Dirk Holemans
(Oikos) en Koen Wynants (Antwerpen aan't woord). Inspiratie kwam er vanuit het Noorse Bergen,
het Britse Frome en uit Amsterdam met Share.NL.
Op donderdag 10 november

stond de eigenlijke Inspiratiedag gepland. De Inspiratiedag

Netwerk Duurzame Mobiliteit focuste dit jaar op een dubbele thematiek: Living Labs and
Shared Mobility.
Keynote-spreker Ananda Groag (Share.NL) trapte de dag in gang: “Welke (gedeelde) keuzes
moeten we vandaag maken om samen die toekomst te creëren die we wensen?” Nadien volgden
10 thematische sessies, elke bezoeker kan er twee bijwonen. Een overzicht:


Introductions on shared mobility and living labs (in English)



Gedeeld vervoer: meer dan actieplannen voor grote steden



Van schijnparticipatie tot nieuwe vormen van democratie



Vlaamse proefprojecten basisbereikbaarheid: wat met participatie?



Een mobiliteitsbeleid dat verder reikt dan honingmaatregelen



Deelaspecten van Shared Mobility en Living Labs



Hoe omgaan met lokaal initiatief als lokaal bestuur?



Stormsessie good practices



Evidence: The shared mobility impacts (in English)



Bike & talk doorheen het Gentse Mobiliteitsplan

Afsluiten deden we met een debat met daarin: Manu Claeys (essayist, actievoerder en politicus),
Jan Vermeulen (Burgemeester van Fietsstad Deinze), Filip Watteeuw (Schepen van Mobiliteit, Stad
Gent), Filip

Derynck (Hoogleraar bestuurskunde

UGent) en moderator Angelo

Meuleman

(Taxistop). Inhoudelijk spitste het debat toe op de vraag: “Als we participatie echt willen
ondersteunen en gedeelde mobiliteit een streefdoel is in Vlaanderen, welke rol is dan weggelegd
voor overheid, burgers, het middenveld, de onderzoekswereld om dat waar te maken?”

Op woensdagavond registreerden 259 mensen via de ticketservice van Vooruit (gratis), samen met
gasten en sprekers komen we die avond op een totaal van 312. Gezien het feit dat dit evenement
gratis was en het erg slecht weer was, kenden we een vrij grote uitval. Op donderdag registreerden
zo’n 164 mensen voor het evenement, samen met de sprekers en medewerkers komen we daar op
218 personen in totaal.
Deze studiedag werd uiteindelijke, zoals voorzien, een nauw samenwerkingsverband tussen
onderstaande partners. Dit zorgde in grote mate voor een breed bereik en uitstraling. Een
overzicht.


Netwerk Duurzame Mobiliteit en Autodelen.net stonden als initiatiefnemers in voor het
samenstellen van het programma, droegen de eindverantwoordelijkheid.
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Het Instituut Duurzame Mobiliteit (UGent) liet het eigen congres in 2016 opgaan in dit
evenement. Onder leiding van Prof. Dr. Luuk Boelens stelde deze studiegroep twee
programmablokken samen én lieten ze het avondprogramma op woensdag voorafgaan
door de uitreiking van de George Allaert prijs van de Stichting MoRo.



Kunstencentrum Vooruit was op haar beurt een belangrijke partner op het infrastructurele
vlak. De vlotte samenwerking in combinatie met de scherpe huurprijs, maakten mee deel
uit van het succes.



Extra financiële bijdrages kwamen er van de UGent zelf (receptie op donderdag) en de Stad
Gent (subsidie Stadsmarketing). Deze subsidie maakte het mogelijk om te voorzien in o.a.
simultaanvertaling tijdens het evenement.



Tot slot koppelden we onze wagen aan het internationaal INTERREG consortium Share
North dat op dat moment in Gent te gast was voor een projectmeeting. Dit werd mogelijk
gemaakt met Interreg middelen en een bijdrage vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen.

Week van de Mobiliteit
Eindverantwoordelijke: Netwerk Duurzame Mobiliteit
Pers en communicatie: Bond Beter Leefmilieu

Samen met minister voor mobiliteit, Ben Weyts, dé octopus en een afvaardiging van nabijgelegen
school Klimop, werd de Week van de Mobiliteit feestelijk op gang getrokken bij kleuterschool
Triptrap in Schepdaal met de viering van 10 jaar Strapdag.

Online mediastrategie
Tijdens de WVDM zelf werd er verder vooral ingezet op een doeltreffende, breed gedragen online
mediastrategie om de boodschap van de Week van de Mobiliteit over te brengen en het publiek aan
te sporen tot deelname aan één of meerdere activiteiten of duurzame mobiliteit in het algemeen.
Prioritaire focus lag hierbij op een breed bereik en de laagdrempelige toegang tot duurzame
mobiliteit, eerder dan een uitgebreide inhoudelijke boodschap.

Via meer eenvormigheid in online communicatie en inspirerende verhalen, op gepaste wijze
gebracht, kwam de WVDM naar buiten. De bestaande huisstijl van de WVDM werd uitgebreid naar
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online toepassingen (statisch en bewegend), nieuwe content werd gecreëerd en onderlinge
afstemming tussen de NDM-leden werd bewerkstelligd.

Er werd bewust gekozen om niet @week_mobiliteit of #week_mobiliteit te promoten, maar te
werken a.d.h.v. #goedopweg. Dit bleek een goede keuze. Deze hashtag werd op Twitter massaal
gedeeld. Onder #goedopweg bundelden we dit jaar een uitgebreid aanbod aan verhalen in een
herkenbaar, uniform jasje. De hashtag werd gehanteerd voor berichtgeving via Facebook, Twitter
en Instagram.

De website van de Week van de Mobiliteit www.weekvandemobiliteit.be werd aangepast en
klaargestoomd voor de nieuwe editie. Net als vorig jaar hanteren we deze website uitsluitend voor
actieve communicatie tijdens (en net voor) de Week van de Mobiliteit zelf.
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2014

2015

2016

Sessies

53.463

94.348

84.625

Gebruikers

44.079

80.154

71.167

Paginaweergaven

168.574

241.081

206.050

Wanneer we kijken naar de bezoekerscijfers van de week van de Mobiliteit 2016 zien we een daling
van circa 10% ten opzichte van 2015. De oorzaak daarvan ligt op Autovrije Zondag, de dag dat het
bezoekersaantal maximaal piekt.
Met een minimum aan middelen werd het bestaande communicatiemateriaal zo optimaal mogelijk
herwerkt. Al dit materiaal was ook online downloadbaar en vrij te gebruiken, o.a. via een ‘maak je
affiche’ toepassing.

Deze kostenefficiënte omgang met het bestaande materiaal zorgde er voor dat we enkele nieuwe
accenten konden leggen. Zo stuurden we tijdens de Week van de Mobiliteit een fotograaf op pad
om degelijk en kwalitatief fotomateriaal te schieten. Daarnaast werden meer middelen besteed aan
het verspreiden van affiches en flyers, vergezeld van een begeleidende brief.

Ten opzichte van

2015 werden 12.000 meer affiche-brochures verspreid: 20.000 i.p.v. 8.000 stuks. Voor de
verspreiding deze extra oplage deden we ook beroep op onze leden (ze werden mee verzonden
met ledenbladen, met andere zendingen en verdeeld op evenementen).

Autovrije zondag
Eindeverantwoordelijke: Mobiel 21
Voor de editie van Autovrije Zondag 2016 was de zon net als in 2015 de belangrijkste succesfactor.
De doelstelling om minstens voor 40 initiatiefnemers te zorgen in verschillende steden en
gemeenten in Vlaanderen is in 2016 behaald met effectief 41 deelnemende steden en gemeenten.
Ook 7 lokale organisaties hebben een actie op poten gezet. Daarnaast zijn er misschien nog enkele
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steden en gemeenten die zich niet inschrijven in de campagne om geen te pejoratief beeld te
vormen over de auto. Voorbeelden daarvan zijn Knokke Heist met een mobiliteitsdag en Aarschot
met een Open Straatdag. Dit is een trend die we in de titels van de activiteiten van verschillende
steden en gemeenten ook vaak zien terugkomen. De nadruk ligt niet steeds op het autovrije
karakter, maar steeds vaker op positieve belevingen. Daar beter op inspelen wordt een extra
uitdaging voor latere edities.

Autodeelsalon
Eindeverantwoordelijke: Autodelen.net
De actie autodeelsalon valt eigenlijk uit elkaar in drie verschillende onderdelen, zoals opgenomen
in het aanvraagdossier: het klassieke autodeelsalon, de mini-autodeelsalons en de Green Deal.
Autodeelsalon
Gaststad dit jaar was Gent. De samenwerking met de stad verliep uitermate goed. Het diverse
autodeellandschap was vertegenwoordigd op het Korenmarkt. Bij de stand van Autodelen.net
konden bezoekers info verkrijgen over alle vormen van autodelen en daarna kon de bezoeker voor
zijn specifieke vragen terecht bij de verschillende autodeelorganisaties. Zo waren Bolides, Cambio,
Cozycar, Dégage, Partago, Stapp.in, Caramigo en ook de nieuwe speler Drivy aanwezig (Tapazz liet
zich verontschuldigen). De Korenmarkt werd bovendien omgetoverd tot een waar sharing paradijs.
Dit jaar werden er een aantal nieuwe elementen aan het Autodeelsalon toegevoegd om nog meer
bezoekers aan te trekken en zo ook de doelgroep te verbreden. Een overzicht.


Speeddates met BV’s - We mochten Koen Crucke, Veerle Malschaert, Low Impact Man
Steven Vromman, Nic Balthazar en Schepen Filip Watteeuw verwelkomen. De speeddate’s
gaven een nieuw elan aan het Autodeelsalon.



Tekenwedstrijd scholen - In het kader van de Week van de Mobiliteit organiseerde
Autodelen.net een tekenwedstrijd rond duurzame mobiliteit en autodelen.



Kinderwedstrijd - Voor de allerkleinsten was er op het Autodeelsalon een wedstrijd waarbij
ze aan iedere stand een vraag kregen rond de thematiek mobiliteit.

Mini-Autodeelsalons
Ieder jaar krijgen we meer en meer aanvragen ook van kleine gemeenten. Omdat Autodelen.net
steeds meer inzet op de uitbouw van een goed vrijwilligersbeleid, kunnen we ook steeds vaker
ingaan op de vraag om een mini-autodeelsalon op de autovrije zondag te organiseren. In totaal
werden

er

18

mini-autodeelsalons

georganiseerd

waarvan

er

15

op

een

autovrije

dag

plaatsvonden.

Car Free Day
Eindverantwoordelijke: Taxistop
Begin 2016 gingen we van start met het verzorgen van het netwerk van partners rond Car Free
Day. Met Eandis konden we een sponsorovereenkomst voor de komende drie jaar afsluiten. Met
Studio Brussel organiseerden we een evaluatie van 2015, waarbij we samen besloten om in 2016
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ook redactioneel nauwer te gaan samenwerken (in het kader van Car Free Festival). Dat leidde
later in de campagne tot regelmatige updates over interessante Car Free Day acties en
deelnemende werkgevers. Verder zaten we ook samen met de mobiliteitspartners om af te toetsen
welke voordelen zij in het kader van Car Free Day 2016 zouden willen/kunnen aanbieden. Om een
nieuw segment aan deelnemers aan te spreken (stagnatie van het aantal inschrijvingen ten
opzichte van vorig jaar na vele jaren van groei), zullen we in 2017 sterker inzetten op een netwerk
van partners dat Car Free Day voor ons promoot.

Fietstelweek
Eindverantwoordelijke: Fietsersbond (ism Fietsberaad)
De FietsTelweek vond voor het eerst plaats in september 2015. De FietsTelweek 2016 vond plaats
van 19 tot 26 september. Tijdens de week werden fietsers geteld via vaste telpunten in steden en
gemeenten en via een app die fietsers individueel konden downloaden. Zo werden de ritten van
vele fietsers getrackt tijdens de week. Zowel de vaste telpunten als de app leverden veel nuttige
data voor onderzoek op waar de Universiteit Gent mee aan de slag kon. 161 gemeenten namen
deel aan de FietsTelweek met behulp van vaste telpunten en 4118 fietsers namen deel met behulp
van de app.

Vlamingen springen steeds vaker op de fiets. De FietsTelweek toont aan dat het fietsverkeer in
Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De groei laat zich sterk zien in de kernen van
steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen. De
Vlaming is bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de gerealiseerde fietssnelwegen en voor
verplaatsingen naar het werk. Deze resultaten gelden enkel voor de Vlaming die al fietst, de cijfers
werden niet vergeleken met het algemene verplaatsingsgedrag.

Tijdens de voorbije editie groeide het aantal deelnemende gemeenten aan de FietsTelweek van 150
naar 161 en het aantal geregistreerde fietsbewegingen van 1 naar meer dan 2 miljoen fietsers. De
gemeenten registreerden fietsbewegingen door middel van telpunten. Met de FietsTelApp werden
26.700 fietstrajecten verzameld, een stijging van 52% ten opzichte van 2015. De app gebruikers
fietsten in totaal 152.000 km, dat is bijna 4 keer de wereld rond en meer dan een verdubbeling ten
opzichte van 2015, toen we 70.000 km fietskilometers verzamelden. De app gebruikers waren
individuen die zich overal in Vlaanderen verplaatsten met de fiets.
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Strapdag
Eindverantwoordelijke: Voetgangersbeweging
Met de Strapdag wil het Octopusteam (wat deel uitmaakt van de Voetgangersbeweging) zoveel
mogelijk leerlingen, ouders en leerkrachten stimuleren om te voet of met de fiets naar school te
komen, meer aanzetten tot bewegen op weg naar school/huis. Voor editie 2016 schreven wederom
meer dan 1000 scholen zich in ondanks een bepaalde kost voor de strap-kit die scholen betaalden.
64 gemeenten/steden ondersteunden deze actie op hun grondgebied wat blijk geeft van het belang
dat desbetreffende besturen geven aan veilige schoolomgevingen in al zijn facetten. Ruim 260.000
kinderen werden in Vlaanderen rechtstreeks bereikt voor de Strapdag.

5.In projectwerking
Verenigingen voor Verkeersveiligheid (VVV) omkaderde sinds 2010 de bereidheid en het
engagement van verenigingen om binnen hun werking in te zetten op veilig en duurzaam verkeer.

Verenigingen voor Verkeersveiligheid zet als projectmissie voorop: ‘verenigingen inspireren en
activeren om ook binnen hun specifieke werking het engagement voor veiliger en duurzaam
verkeer om te zetten naar actie’. Het eindresultaat krijgt telkens, door de procesmatige aanpak van
VVV, samen met de vereniging vorm. Helemaal op maat van doelstelling en doelgroep. De bereikte
organisaties zetten, door het juiste duwtje van VVV, hun kanalen in om lokale afdelingen, leden en
vrijwilligers te informeren en te mobiliseren voor veilig verkeer.
In 2016 besloot de minister niet in te gaan op de subsidievraag voor een nieuw projectjaar. Het
Netwerk Duurzame Mobiliteit een beperkte subsidie toegekend om het project te archiveren en te
valoriseren.

Doorwerking doelgroepgerichte ondersteuning
Vrijwilligers in het verenigingsleven hebben specifieke ondersteuningsnoden. Verenigingen zijn op
hun beurt een efficiënt kanaal om heel gericht een specifieke doelgroep te informeren en
ondersteunen. VVV ontwikkelde daarom de voorbije jaren op vraag van en samen met het
jeugdwerk en de sportsector twee gewaardeerde initiatieven die ook in de projectuitvoering 2016
doelgroepgericht werden uitgevoerd.
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Begeleiders van groepen stappers en fietsers in het jeugdwerk:
www.veiligopstap.be
Op vraag van en samen met de acht grote Vlaamse jeugdbewegingen werd daarom het
ondersteuningsaanbod Veilig op Stap voor begeleiders van groepen fietsers en stappers
uitgewerkt: een online informatieplatform, gericht vormingsaanbod en concrete tools. Het
opzet werkt en VVV zorgde ook in 2016 voor updates, blijvende promotie en verdere
afstemming op de nood in het veld. Bijzondere aandacht ging naar het bundelen van
vormingsaanbod om maat.



Sporters op de openbare weg, individueel of in groep: www.sportenverkeer.be
Op vraag van verschillende federaties met sportactiviteiten op de openbare weg werd in
2012 de online verkeersgids Sport & Verkeer opgericht. Duizenden sporters maken immers,
alleen of in groep, gebruik van de ‘sporthal in open lucht’. Ook voor hen maken
verkeersregels én een preventieve houding het verschil. VVV volgt het project Sport &
Verkeer in 2016 verder op en promoot gericht naar de doelgroep. In 2016 werd een
partnerschap met de paardensector opgezet voor een gerichte actie ‘veilig de weg op’. Zo’n
950 lokale clubs en 50 maneges werden op die manier bereikt.
OPMERKELIJK: In mei 2016 won het project “Sporta daagt uit: 100% klikvast, 3 x
zichtbaar, autogebruik halveren” op maat van haar clubs en leden de Ethias Prevention
Award. Dit project kwam in 2015 volledig tot stand in samenwerking met en dankzij de
inhoudelijke en productionele ondersteuning van Verenigingen voor Verkeersveiligheid.
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Versterken en verdiepen bestaande partnerschappen
VVV maakte de expliciete keuze om de samenwerkingsverbanden van projecten die “af” zijn ook
samen af te ronden. Als bij evaluatie blijkt dat

de integrale aanpak bij de vereniging heeft

gewerkt, dat er heel wat werd bereikt en dat verkeersveiligheid ingebed geraakt is in de relevante
poten van de werking van een vereniging, dan vraagt een partnerschap niet meer dezelfde input en
ondersteuning van VVV.



Doe

meer

met

Verkeer:

De

campagne

‘Doe

meer

met

Verkeer’

biedt

seniorenverenigingen op vraag van de sector al sinds 2011 een aanbod van verkeersveilige
workshops. Dat aanbod is op maat, wordt ter plaatse uitgevoerd en werd financieel
ondersteund tot en met 2015. In 2016 voerde een aangepaste promotieactie.



STOP & Dans: Verkeersveiligheid en dansen, dat kan samen, vindt Danspunt. Het
Vlaamse

Steunpunt

voor

amateurdans

werkt

daarom

met

Verenigingen

voor

Verkeersveiligheid twee specifieke acties uit. Als vertrekpunt het unieke DNA van dansers
met uitvoering tijdens het werkjaar 2015-2016.



Houd de teugels in handen: Ruiters maken regelmatig gebruik van de openbare weg.
VVV wist de drie grote spelers in de paardensport te begeesteren om samen in te zetten op
verkeersveilig paardrijden: Landelijke Rijverenigingen vzw, Vlaamse Liga Paardensport en
Paardenpunt Vlaanderen.



Groeien op de fiets: VVV werkte een actiemodel uit op maat van jonge gezinnen om hen
aan te zetten tot het gebruik van de loopfiets met hun jonge kleuters bij (functionele)
verplaatsingen in de dagdagelijkse praktijk. VVV piloot begin 2016 met dit aanbod via
Brede School Gent in 4 lokale initiatieven in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham: spelotheek
vzw

Jong,

fietslessen

i.s.m

wijkgezondheidscentrum,

kinderdagverblijf

en

concentratieschool.



SAVE-verenigingen:

VVV waardeert

partners die

de

thematiek verkeersveiligheid

integraal opnemen met een SAVE-label. Daartoe werden in 2016 labels uitgereikt aan
Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, IJD-jeugdpastoraal, Chirojeugd Vlaanderen, JNM, Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk.



Met volgende partners werden gesprekken gevoerd over valorisatie ideeën
project 2016: Sporta, Gezinssportfederatie en Gezinsbond, Wielerbond Vlaanderen,
Landelijke

Gilden

&

KVLV-Vrouwen

met

vaart,

Wandelsport

Atletiekliga, CJT.

41 | J a a r v e r s l a g N e t w e r k D u u r z a m e M o b i l i t e i t 2 0 1 6

Vlaanderen,

Vlaamse

6.Financieel
Het werkjaar 2016 van het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd ook financieel positief afgesloten. De
begroting, goedgekeurd voor de Algemene Vergadering van april 2015, werd globaal sluitend
uitgevoerd. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kan haar opdracht hoofdzakelijk waar maken met de
steun van de Vlaamse overheid, aangevuld met eigen inkomsten. De personeelskosten blijven op
het zelfde niveau als in 2015: ongeveer 40% van de totale uitgaven. Een gelijkaardig percentage
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 2016. De vaste kosten zijn
stabiel. Door het kantoor te delen met Trage Wegen vzw blijven die kosten ook beheersbaar. Ook
administratieve kracht Wendy werkt voor beide organisaties.

Blik op de toekomst
In 2017 vraagt het Netwerk Duurzame Mobiliteit de Vlaamse overheid om een nieuwe erkenning
als koepel van mobiliteitsverenigingen. Die vraag wordt geflankeerd door een nieuw strategisch
meerjarenplan voor de zelfde loopduur van vier jaar (2018 – 2021). Voor de opmaak van dat plan
werd al in 2016 een traject opgestart in samenspel met de leden. Het proces bracht ons terug bij
de essentie: de drijfveer, unieke methode en aanpak. Goed ook om alle neuzen opnieuw in een
zelfde richting te zetten en de samenwerking aan te scherpen waar nodig. Alles gevat in een
vernieuwde en gedragen missie:

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt en versterkt als koepel en netwerk voortrekkers
in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit fungeert als
platform voor wissel- en samenwerking. Samen stimuleren we (beleids)engagement in de
richting van een ander, duurzaam mobiliteitssysteem. Dat systeem is toekomstbestendig
en gaat uit van ieders volwaardige deelname aan onze samenleving. De omslag vraagt een
verminderde vervoersvraag, de verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en het
verschonen van gemotoriseerd verkeer.
Het strategisch plan zet voor 2021 drie duidelijk doelstellingen voorop: Voortrekkers van de
transitie naar duurzame mobiliteit hebben meer slagkracht, overheden worden vooruit gestuwd in
geïntegreerd verduurzamen van mobiliteitsbeleid en met verhoogd engagement voor duurzame
mobiliteit zetten we meer mensen aan tot duurzame mobiliteitskeuzes. Ambitieus, dat is zeker,
maar als krachtig netwerk niet onhaalbaar. In 2017 maken we dus de stap naar dat nieuwe
strategische kader voor onze werking, zonder daarom ook dit jaar in te boeten aan kwaliteitsvolle
werking.
Als koepel en netwerk
Als koepel van leden en netwerk van voortrekkers in het verduurzamen van mobiliteit bundelen we
krachten. Samen zijn we sterker. Daarvoor nemen we initiatieven om wissel- en samenwerking te
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versterken. We bieden ons netwerk een platform waar het delen van kennis en ervaring mekaar
versterkt. Dat opzet willen we in 2017 nog meer uitgesproken uitbouwen. In een vernieuwde
digitale strategie willen we ons verder profileren als hét aanspreekpunt over duurzame mobiliteit.
In verbeterd samenspel met ons netwerk.
In de beleidswerking
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vertrekt vanuit een holistische visie op duurzame mobiliteit,
waarbinnen we de inhoudelijke belangen in ons netwerk uitdragen en kracht bij zetten waar nodig.
Subsidiair zetten we eigen beleidsacties op, waarbij we steeds versterkende allianties opzoeken.
Vanuit de brede kijk voeden we het maatschappelijke debat over het verduurzamen van de
mobiliteit. We kijken vooruit naar de lokale verkiezingen 2018 en starten een inspirerende
beleidsactie rond de thematiek ‘lokale bereikbaarheid’.
Met publieks- en doelgroepacties
In

2017

orkestreert

het

Netwerk

Duurzame

Mobiliteit

opnieuw

de

gezamenlijke

mobiliteitscampagnes van de leden. We coördineren het samenwerkingsverband naar een
kwaliteitsvolle uitvoering. We willen het gezamenlijk campagneonderdeel LaMA – Laboratoria voor
Mobiele Alternatieven – in 2017 tot volle wasdom brengen. Voor de Week van de Mobiliteit staat de
communicatiestrategie voorop. In samenspraak met het departement en de partners willen we een
nieuwe en meer activerende aanpak uitvouwen.

***
Meer weten of kon dit jaarverslag u inspireren tot een initiatief waarin het Netwerk
Duurzame Mobiliteit een rol kan spelen?
Laat niet na ons te contacteren: info@duurzame-mobiliteit.be of 09 331 59 10
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