Jaarverslag 2018

Komimo vzw – Kasteellaan 349A, 9000 Gent

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
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Inleiding
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van het Netwerk Duurzame Mobiliteit 2018. Met onze campagnes,
projecten en beleidswerk zetten we het afgelopen jaar Vlaanderen met gebundelde krachten
#goedopweg. Door heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in
vervoering te brengen, te informeren en aan te zetten tot actie, wordt de publieke steun voor
duurzame mobiliteit zichtbaar.
Een record aantal acties (2010!) tijdens de Week van de Mobiliteit en 220 deelnemers aan onze
inspiratiedag te Leuven, bewijzen dat we de overstap willen maken: met z’n allen #goedopweg.
Dankzij onze beleidswerking rond kilometerheffing, lokale bereikbaarheid, publieke ruimte, schone
lucht, autodelen en openbaar vervoer houden we de vinger aan de pols van het maatschappelijke
debat.
Projecten zoals ‘ons buurtpunt’ en Lama (LAboratorium voor MobiliteitsAlternatieven) tonen aan dat
co-creatie en burgerparticipatie noodzakelijk zijn om uitdagingen rond mobiliteit op lokaal niveau aan
te pakken.
Niet voor niets werd Annekatrien Verdickt verkozen tot Mobiliteitspersoonlijkheid 2018. Met
Filter-Café-Filtré, een actie gericht op de luchtkwaliteit rond scholen, bracht ze niet minder dan 137
scholen in beweging rond dit thema, maar ook rond verkeersveiligheid, openbaar vervoer en
gezondheid. Dit toont meteen de verwevenheid aan van mobiliteit met de omgeving, en het belang
van een kwaliteitsvolle leefomgeving.
Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt door een
groot aantal compagnons en partners. Deze samenwerking zorgt voor een breed draagvlak en
meerwaarde, door de eigenheid en expertise binnen elk van deze organisaties zo goed mogelijk te
benutten en uit te spelen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit orkestreert het samenwerkingsverband.
We regisseren de inhoudelijke samenhang en gezamenlijke strategie.
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit blijft trekken aan de kar, spelers verbinden en ondersteunen. Zo
gaan we samen #goedopweg.

Namens de raad van bestuur van het Netwerk Duurzame Mobiliteit,
Mikaël Van Eeckhoudt, voorzitter

[Dit jaarverslag werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 26 april 2019]
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Organisatie & uitgangspunten 2018
1. De werking
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond,
Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. Samen met deze 8
leden zet het netwerk een wissel- en samenwerking op met een groeiende groep partners in het
verduurzamen van onze mobiliteit om zo elkaar te versterken en onze impact te vergroten. We
spelen onze rol in de sociale, democratische en politieke maatschappelijke opdracht van het
middenveld.
De ambitie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit is drievoudig: voortrekkers van duurzame
mobiliteit krijgen meer slagkracht, overheden maken werk van geïntegreerd duurzaam
mobiliteitsbeleid en de groep aan geëngageerde partners voor een duurzame mobiliteitscultuur blijft
groeien.
Of zoals onze missie het zegt:

Concreet vertaalt zich dat in drie pijlers van onze werking:
✔ We verbinden. We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking;

✔ We ondersteunen waar mogelijk. In vertegenwoordigingswerk, als informatie- en
inspiratiebron, maar ook als aanspreekpunt voor die vraag op maat;
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✔ We trekken initiatief van het netwerk in beleidswerk of campagnes: denk maar aan de Week
van de Mobiliteit, Inspiratiedag, de beleidsactie ‘lokale bereikbaarheid’ of de Laboratoria
Mobiele Alternatieven (LaMA).
Historiek en decretale erkenning
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is in de voorbije 20 jaar getransformeerd. De initiële zoektocht
naar meer samenwerken tussen enkele mobiliteitsverenigingen werd een koepelwerking. Die ‘Koepel
voor Milieu en Mobiliteit’ evolueerde naar ‘Netwerk Duurzame Mobiliteit’. Als breder netwerk
maken we het groeiende draagvlak voor duurzame mobiliteit te actief, sterker en zichtbaar.
✔ 1996: ontstaan Komimo vzw als samenwerkingsverband duurzame mobiliteit
✔ 2004: Komimo wordt een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen
✔ 2012: alliantie verbreden als Netwerk Duurzame Mobiliteit
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 2018
voor vier jaar (tot 2021) erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen.
In het Besluit van de Vlaamse regering (28 mei 2004) worden concrete voorwaarden voor de
subsidiëring als koepelorganisatie omschreven. In dit jaarverslag verantwoorden we meteen dat we
ruim aan deze voorwaarden weten te voldoen. Het Netwerk Mobiliteit krijgt bovendien een
aanvullende subsidie toegekend voor de coördinatie van één of meer mobiliteitscampagnes.
Strategische meerjarenplanning
Op de AV in maart 2017 werd het Strategisch meerjarenplan 2018 – 2021 goedgekeurd. Dit plan zet
de doelen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit uit. Wat willen we eind 2021 bereikt hebben? De
ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit hebben meer slagkracht, overheden
maken de keuze voor geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en ook steeds meer maatschappelijke
actoren engageren zich mee voor een duurzame mobiliteitscultuur.
Er werd heel uitdrukkelijk gekozen voor de drievoudige rol van het Netwerk Duurzame Mobiliteit:
verbinden, ondersteunen en trekken van het netwerk aan voortrekkers in de duurzame
mobiliteitstransitie. Die keuze heeft zich ook vertaald in bovenstaande vernieuwde missie.
Het strategisch plan wordt elk jaar vertaald in een programma. De bepaalde richting wordt daarin
geconcretiseerd, rekening houdend met de evoluerende context én nieuwe opportuniteiten. Het
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jaarprogramma krijgt vorm in samenspel van team en netwerk. In functie van de doelstellingen uit dit
plan worden de vooropgestelde acties verfijnd. Ambities worden meet- of verificatiegegevens
(indicatoren), een werkverdeling en kalender. Dit jaarverslag ent zich op het programma 2018 met
volgende strategische en operationele doelstellingen:
SD1 - Voortrekkers in de duurzame mobiliteitstransitie (partners in de mobiliteitstransitie,
Compagnons, leden) krijgen in het Netwerk Duurzame Mobiliteit meer slagkracht.
●

OD1.1 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verbindt voortrekkers in een actuele, dynamische
en gedragen visie op duurzame mobiliteit.

●

OD1.2 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is het platform voor wissel- en samenwerking
tussen voortrekkers van duurzame mobiliteit.

●

OD1.3 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is het lerend netwerk van voortrekkers in
duurzame mobiliteit.

SD2 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit stuwt overheden vooruit in het geïntegreerd verduurzamen
van mobiliteitsbeleid.
●

OD2.1 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit stemt inspanningen van het netwerk om het
mobiliteitsbeleid te verduurzamen op elkaar af.

●

OD2.2 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit adviseert en ondersteunt overheden in het
integraal verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid.

SD3 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is gangmaker van engagement voor duurzame mobiliteit en
zet zo meer mensen aan tot duurzame mobiliteitskeuzes.
●

OD3.1 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit orkestreert jaarlijks gezamenlijke
mobiliteitscampagnes met de leden.

●

OD 3.2 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit activeert en ondersteunt partners in hun
engagement voor duurzame mobiliteit.

●

OD 3.3 - Het Netwerk Duurzame Mobiliteit motiveert tot duurzame mobiliteitskeuzes door
positieve praktijken en beleving tastbaar te maken.

2. 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
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kiezen voor duurzame mobiliteit. De lidmaatschapsvoorwaarden en procedure zijn opgenomen in de
statuten van Komimo vzw onder Artikel 3 Sectie 1.
Samenstelling
In 2018 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)

Tom Dhollander (Voetgangersbeweging)
Nick Meeusen (Bond Beter Leefmilieu)
Angelo Meuleman (Taxistop)

Stijn Lewyllie (TreinTramBus)

De Algemene Vergadering kwam in 2018 eenmalig samen op 30 maart.
●

Mikaël Van Eeckhoudt (voorzitter)

●

Angelo Meuleman (secretaris)

●
●
●

Stijn Lewyllie (penningmeester)
Elke Bossaert (bestuurder)

Jeffrey Matthijs ( bestuurder)

Algemeen coördinator Bert Gilté is geen bestuurder maar kan de vzw wel statutair
vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Op 1 december werd Bert vervangen
door Bernard Govaert. 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 2 februari, 8 juni, 14 september en 30 november. Op de
agenda’s van de algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare beheers- en
beleidskwesties.
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3. Het team
Eind september 2018 verliet coördinator Bert Gilté de ploeg voor een nieuwe professionele
uitdaging. Hij werd in november enthousiast opgevolgd door Bernard Govaert (1 VTE). Karen Scheire
(0,7 VTE) kwam aan boord op 17 oktober als nieuwe communicatiemedewerker en vervolledigt zo
het team met collega’s Miguel Vertriest (1 VTE) als beleidsmedewerker, Wendy Claus (0,32 VTE) als
administratief medewerker en Katrijn Braeckman als projectmedewerker (0,5 VTE). De vacature voor
een nieuwe campagnecoördinator werd eind 2018 uitgeschreven.

Naast de maandelijkse teamvergaderingen werden op het team-2-daagse van 19 en 20 juni (Brugge)
en de plandag op 15 november (Drongen) in het bijzonder samen de tijd genomen voor denk- en
planningswerk. Veel aandacht ging naar het verder operationaliseren van de strategische krijtlijnen
uit het nieuwe meerjarenplan en de uitwerking van de beleidswerking en onze nieuwe
communicatiestrategie.
Blijven leren
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit hecht veel belang aan blijvende vorming van haar medewerkers.
●

19/01 - Opleiding Video (Bert, Bernard)

●

22/02 - Connect to Change (Bert)

●

27/02 - Werksessie GDPR (Wendy)

●

13/03 - Congres Publieke Ruimte (Bert, Bernard, Miguel, Wendy)

●

21/03 - Shared Mobility Rocks (Bert)

●

20/04 - Sessie Impact Cera (Bert, Bernard)

●

18/05- Mobiliteit van de Toekomst, ABVV (Miguel)

●

26/05 - Burgervuur, De Wakkere Burger (Bernard)

●

01/04 - Studiedag Lokale Uitdagingen Ontrafeld, VLOR (Miguel)

●

04/07 - Opleiding Social Media (Bernard)
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●

20/09 - Studiedag Gezonde Publieke Ruimte (Bert)

●

16/11 - Fifth event: Companies and Sustainable mobility (Miguel)

●

21/11 - Studiedag IDM, vervoersarmoede (Miguel)

●

22/11 - Masterclass Kernversterking, VRP (Bernard

●

21/12 - Infosessie duurzame mobiliteit (Karen)

Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2018
1. Kalender 2018
In 2018 organiseerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit, al dan niet in samenwerking met andere
partners, elf eigen initiatieven: netwerk- en uitwisselingsmomenten of vormingen, klein of groot.
Telkens gericht op (een deel) van de partners in de transitie naar duurzame mobiliteit. Verder in het
verslag komen deze activiteiten meer uitgebreid terug.
●

19/01 - Vorming Video, I Like Media (Brussel - 15 deelnemers)

●

25/01 - Nieuwjaarsreceptie (Gent - 42 deelnemers)

●

20/02 - Forum Duurzame Mobiliteit (Leuven - 43 deelnemers)

●

27/02 - Vorming GDPR (Gent, 12 deelnemers)

●

12/03 - Filmvertoning en debat: Citizen Jane: Battle for the city ( Gent - 122 deelnemers)

●

15/03 - Studiedag Basisbereikbaarheid (Dendermonde)

●

01/04 - Studiedag Lokale Uitdagingen Ontrafeld, VLOR

●

28/06 - infosessie Duurzame Mobiliteit (Gent - 6 deelnemers)

●

04/07 - Opleiding Social Media (Gent -9 deelnemers)

●

27/11 – Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit (Leuven - 220 deelnemers)

●

21/12 – infosessie Duurzame Mobiliteit (Gent – 3 deelnemers)

2. Als Netwerk
Samenspel van leden
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…).
Koepelwerking
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in 2018 concrete activiteiten georganiseerd op maat van
haar netwerk.
✓ Collegagroep ‘Online video’, 19 januari in Brussel
In samenwerking met I Like Media organiseerden we een vorming om zelf verbluffende
video’s te maken met je smartphone. Marketing en storytelling zijn onmiskenbaar verbonden
met de kracht van online video. Video-marketing wordt steeds belangrijker. Een goede en
authentieke video maken kun je tegenwoordig helemaal zelf met je smartphone. In deze
opleiding introduceerde communicatietrainer Job Van Nieuwenhove ons in de nieuwste
online video-trends. Storyboards, filmen, monteren. Na deze dag hadden we voldoende basis
om zelf video’s te maken voor onze campagnewebsites, Facebook, Instagram of ander online
medium.
Deelnemers: 15
✓ Nieuwjaarsreceptie, 27 januari (Campo nieuwpoort, Gent)
Op 27 januari organiseerden we voor de derde 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,
duurzame mobiliteitsbingo. Eva van Eeno werd voorgesteld als Mobiliteitspersoonlijkheid van
2017 en gaf haar nieuwjaarswens.
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Deelnemers: 42
✓ Vorming GDPR, 27 februari, Gent
In samenwerking met Scwitch organiseerden we voor alle leden een begeleidingssessie rond
de nieuwe GDPR-wetgeving en de implementatie hiervan in hun organisatie.
Deelnemers: 12
✓ Citizen Jane: Battle for the City, 12 maart, Gent Sphinx
Jane Jacobs was een urbaniste en activiste die in haar artikels en boeken een nieuwe visie
schetste over hoe steden functioneren, evolueren en uiteindelijk soms gewoon mislukken.
We kunnen haar gerust de peetmoeder van de moderne stadsplanning noemen nu de
meeste van haar ideeën gemeengoed zijn bij architecten en stadsplanners.
In 2016 verscheen een documentaire over urbaniste en activiste Jane Jacobs en de heroïsche
strijd die ze voerde met Robert Moses. Op 12 maart 2018, aan de vooravond van het Congres
Publieke Ruimte, vertoonden het Netwerk Duurzame Mobiliteit en het Infopunt Publieke
Ruimte de documentaire aan een volgelopen zaal.
De gesmaakte docu gaf meer dan genoeg gespreksstof voor een gesmaakte babbel met
Gents schepen van mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw, voorzitter Fietsersbond
Gent en mobiliteitspersoonlijkheid 2017 Eva Van Eenoo en stadssocioloog aan de Universiteit
Antwerpen Stijn Oosterlynck.

Deelnemers: 122
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✓ Ontmoeting De Werkvennootschap nv, 14 mei Brussel
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde een ontmoeting met Brigitte Lossy,
stakeholdermanager bij De Werkvennootschap nv met alle leden van het Netwerk Duurzame
Mobiliteit. Dit ging door op maandag 14 mei en de voornaamste focus waren de geplande
werken aan de Brusselse Ring en komende participatie procedure met betrekking tot het
GRUP Herinrichting noordelijk deel R0.
Naast het secretariaat van het Netwerk Duurzame Mobiliteit waren vertegenwoordigers van
Fietsersbond en TreinTramBus aanwezig.
Deelnemers: 6
✓ infosessie Duurzame Mobiliteit, 28 juni, Gent
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit biedt in het bijzonder nieuwe medewerkers in het
ledennetwerk een introductie aan in het thema duurzame mobiliteit. Die infosessie gebeurt
aan de hand van het inhoudelijk kompas en wil antwoord geven aan de vragen: wat is
duurzame mobiliteit, hoe komen we tot duurzame mobiliteit en welke factoren spelen een
invloed.
De sessie werd georganiseerd voor een bewust kleine groep, dat werkt het best om
voldoende ruimte te bieden voor discussie.
6 deelnemers
✓ Opleiding Social Media, 4 juni, Gent
In kader van Week van de mobiliteit ontwikkelden we in 2018 content (video, infographics…)
om deze week aan te kondigen en op zoek te gaan naar #goedopweg-helden. Daarnaast
hadden we ook een advertentiebudget dat we konden inzetten om dit online een duwtje in
de rug te geven.
Deze opleiding was gericht naar alle collega’s die verantwoordelijk zijn voor de campagne
vanuit hun organisatie. In samenwerking met I Like Media gaven we een workshop hoe deze
content maximaal in te zetten in hun eigen online communicatie, targetting, timing, toon,….
9 deelnemers
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✓ infosessie Duurzame Mobiliteit, 21 december, Gent
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit biedt in het bijzonder nieuwe medewerkers in het
ledennetwerk een introductie aan in het thema duurzame mobiliteit. Die infosessie gebeurt
aan de hand van het inhoudelijk kompas en wil antwoord geven aan de vragen: wat is
duurzame mobiliteit, hoe komen we tot duurzame mobiliteit en welke factoren spelen een
invloed.
3 deelnemers

Samenspel van Compagnons
Met het concept ‘Compagnons voor Duurzame Mobiliteit’ 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 zorgt voor bijkomende dynamiek.
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. In 2018 kwamen volgende compagnons er bij: Samen Sterk, Verkeersplatform, Tridée,
AACON , MINT, Ebike rijdschool, Batt-mobiel, Goodplanet, Scelta mobility, Swapfiets, Bar d’office,
A2B mobility, Ouders van verongelukte kinderen en E-scooter Gent. Het Netwerk Duurzame
Mobiliteit telt zo intussen 35 Compagnons:
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Update: compagnons in beweging
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil 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 2018 werden dat 8 edities van de ‘Update
Duurzame Mobiliteit’:
▪

10/01 – nieuwjaarswens 2018 en uitnodiging receptie

▪

14/03 - Forum, OVG 5.2, compagnons,...

▪

08/05 - Terugblik, Week van de mobiliteit, kalender

▪

28/06 - Inspiratiedag, ideeën voor actie, kalender

▪

26/09 - Vlaams mobiliteitsbeleid, mobipunten, kalender

▪

24/10 - Participatie, Inspiratiedag, kalender

▪

5/12 - verslag inspiratiedag

▪

7/12 - uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Speerpunt 2018: Lokale bereikbaarheid
In 2016 werd het thema Lokale Bereikbaarheid door het netwerk bepaald als
speerpunt om op te werken, in 1ste instantie naar de lokale verkiezingen toe
(14/10/2018), maar ook langer, naar Vlaamse (en federale) verkiezingen toe.
Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk.
En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Met het thema lokale
bereikbaarheid maken we vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit duidelijk dat werken aan
nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Sterke kernen met toegankelijke diensten
enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich
minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen. Daarmee leggen we dus de focus op de V
van vermijden en verminderen in onze werking. Daarnaast blijven we in campagnes, beleidswerk,
educatief werk ook werken aan Verschuiven (andere modi gaan gebruiken) en Verschonen
(elektrische voertuigen stimuleren).
In 2017 werd het thema inhoudelijk uitgediept en werden meer dan 50 goede praktijken verzameld.
We bouwden er in 2017 onze Inspiratiedag met een 200-tal lokale beleidsmakers rond op. In 2018
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sturen we een maandelijkse mailing uit met concrete inspiratie om lokale bereikbaarheid waar te
maken.
Op 20 februari 2018 organiseerden we opnieuw een forum in Leuven. In samenwerking met Cera
brachten we onze Compagnons en een gerichte selectie van goede partners bij elkaar om samen na
te denken en ideeën te genereren voor mogelijke acties rond lokale bereikbaarheid. Aan de hand
van twee brainstormrondes gingen we op zoek naar nieuwe ideeën, frisse insteken en actieve
vormen de samenwerking te concretiseren. We werkten samen aan de ‘lokale bereikbaarheid’ van
onze eigen fictieve gemeente ‘Betersele’. Het resultaat van een voormiddag samenspel? 11
actiefiches 'lokale bereikbaarheid' . Deze actiefiches werden verbeeld door tekenaar Marijn.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 inspireerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit
lokale beleidsmakers met nieuwe inzichten en goede praktijken in lokale bereikbaarheid. Sinds de
opstart op de Inspiratiedag (november 2017, Antwerpen) stuurden we elke maand, opgehangen aan
een specifiek thema, een gerichte mailing uit.

Dynamisch samenspel met versterkende partners
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een dynamische netwerkomgeving. Partners zijn de vele
burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemingen die deelnemen aan
onze activiteiten. En het zijn natuurlijk de onmisbare schakels die de initiatieven van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit doen slagen. Hun engagement maakt het verschil in bereik, aanpak of
middelen.. Een greep uit partners binnen de concrete samenwerkingen 2018:
de Gezinsbond, departement MOW, kabinet MOW, De Lijn, NMBS, Transport & Environment,
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, ACV, ABVV, ACLVB, TransitieNetwerk Middenveld, Beweging.net,
Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA), IEW, Fietsberaad, Radio 2, Landelijke Gilden, Cera, VVSG,
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Centrum Jeugdtoerisme, Twisted Studio, De Wakkere Burger, Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent,
stad Leuven, Klimaatcoalitie, OVK en heel wat anderen.

Info- en aanspreekpunt van voortrekkers
Website: www.duurzame-mobiliteit.be
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil de voortrekkers in het verduurzamen van mobiliteit meer
slagkracht geven. Met onze website (www.duurzame-mobiliteit.be) creëren we

ruimte voor

uitwisseling. We verzamelen, systematiseren en ontsluiten centraal alle relevante informatie en
inspiratie die de transitie naar duurzame mobiliteit ondersteunt. We zijn een communicatiepartner
van ons netwerk en zetten goede praktijken in het verduurzamen van mobiliteit in de kijker.
In 2017 werd het proces gestart om naar een nieuwe webstek van het Netwerk Duurzame Mobiliteit
toe te werken. Doorheen de tijd was voor deelaspecten van de werking bovendien een eigen website
ontwikkeld

(SMOVE.be,

weekvandemobiliteit.be,

veiligopstap.be,

LaboratoriaMobiele

Alternatieven.org, …), telkens met hun nieuwsbrieven en social media.
Dit traject had ook de ambitie van een efficiëntie-oefening om toe te werken naar een geïntegreerde
online communicatie… duurzame-mobiliteit.be 2.0. De nieuwe site werd veel meer een platform
voor voortrekkers in duurzame mobiliteit: als aanspreekpunt, in beleidswerk en campagne.
Begin januari 2018 werd deze nieuwe website gelanceerd als het geïntegreerde platform
duurzame-mobiliteit.be. De website is hét informatieplatform voor de leden van het netwerk,
voortrekkers, burgers, overheden, ondernemingen en organisaties.
Er werden 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. We willen een onafhankelijke en betrouwbaar kanaal zijn waarbij de ontvanger
voorop staat.
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In 2018 was het aantal unieke bezoekers 82.393. Gezien het het nieuwe website is kunnen we nog
niet vergelijken met voorgaande jaren. Het aantal sessie is 111.44111. Er is een duidelijke piek naar
aanloop van de Week van de Mobiliteit.

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. De verschillende inhoud
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op de beide kanalen werkt goed. Het lijkt zinnig om deze te behouden. Hoewel de pagina van de
Week meer vind-ik-leuks heeft, is het bereik niet veel hoger. Het publiek van de ‘netwerk’-pagina is
meer betrokken.
Facebook

Twitter

2014

973

1217

2015

1105

1581

2016

1366

1941

2017

1626

2238

1810

2018

2194

2489

3642

Pagina Week van de Mobiliteit:

Pagina Netwerk:
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Facebook (WvdM)

3. Beleid
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt aan haar missie als koepel van aangesloten
mobiliteitsverenigingen maar zoekt in haar werking bovendien alle kansen op voor een bredere
coalitie voor duurzame mobiliteit. Netwerken dus, met mensen, organisaties en ondernemingen om
dat gedeelde doel te bereiken: een duurzaam mobiel Vlaanderen.
Dat Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft naar kruisbestuiving van ideeën, zoekt naar
samenwerkingsverbanden en laat niet alleen de stem van mobiliteitsorganisaties horen, maar van
het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit. Slagkracht bundelen dus, om expertise te
delen, het stemgeluid te verheffen, samen te innoveren en zo versterkte meerwaarde te creëren.

Advisering en 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.
Belangrijkste adviezen en publicaties:
●

Decreet individueel personenvervoer

●

Mobiliteitsrapport 2018

●

Vermijdingsverkeer kilometerheffing
vrachtwagenverkeer

●

Basisbereikbaarheid

Algemene Vergadering & Expertengroep Sensibilisering VSV
Bert Gilté vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene Vergadering en de
Expertengroep Sensibilisering van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
We waren aanwezig op de expertengroep 19 april, maar moest ons verontschuldigen voor de
bijeenkomst op 30 april 2018.
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Vlaams Forum Verkeersveiligheid
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Het
Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2018 samen op 20 april, 15 juni, 19 oktober en 7
december. In 2018 kwamen volgende topics aan bod: kinderbeveiligingssystemen, rijbewijs met
punten, stedelijke logistiek, het vernieuwde verkeersreglement, uitbreiding van de zone 30 binnen de
bebouwde kom.
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.
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers van het
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Bert Gilté (coördinator) 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 infrastructuur (samen met voertuigtechnologie-innovatie) kwam samen op 2 mei
2017.
Daarnaast nam Miguel Vertriest voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan de werkgroep
Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden. Deze kwam in 2018 samen op 20 april 2018 en op 22/10/2018.
In de loop van april 2018 gaf de werkgroep Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden schriftelijke feedback
met betrekking tot de voorstellen van minister Bellot met betrekking tot de vernieuwing van de
verkeersreglementering.

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,

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 2018 kwam de werkgroep mobiliteit 5 keer samen: op 16 februari, 4 mei, 22 juni, 31 augustus en 8
november. Binnen deze werkgroep werd een basis ontwikkeld voor intern debat en standpunten
over verschillende thema’s. De twee belangrijkste thema’s waar in 2018 aan gewerkt werd waren
elektrische mobiliteit en een kilometerheffing personenwagens.
Daarnaast werd aan kennisdeling gedaan rond verschillende thema’s: basisbereikbaarheid,
woon-werkfiscaliteit.
Supporters openbaar vervoer
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters openbaar
vervoer’. De supporters kwamen in 2018 samen op 16 mei 2018. Tijdens de overlegmomenten wordt
aan onderlinge informatie uitwisseling gedaan en komen externe sprekers (MOW, MAV, De Lijn, …)
toelichten wat de stand van zaken voor de invoering van basisbereikbaarheid is.
Op 26 juni 2018 nam het Netwerk Duurzame Mobiliteit deel aan een gesprek tussen de Supporters
openbaar vervoer en het kabinet Weyts naar aanleiding van de stand van zaken en de conceptnota
basisbereikbaarheid.
Green Deal Gedeelde Mobiliteit
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit nam deel aan de werkgroep landelijke gebieden 1maart 18. Als
resultaat daarvan werd een bevraging georganiseerd bij inwoners van landelijke gebieden naar het
potentieel van gedeelde mobiliteit.
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/plattelandsbewoners-zien-toekomst-autodelen
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit was ook aanwezig op de terugkomdag op 4 december
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.
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.
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Beleidsacties en resultaten
In publieks- en projectwerking
De beleidswerking sluit uiteraard ook nauw aan bij wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit doet in
haar campagne- 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.
‘Mobility is a serious game’
Het spel ‘Mobility is a serious game’ is een serious game met als
doelstelling tot innovatieve ideeën rond mobiliteit te komen. Het spel
werd in 2017 gelanceerd met als partners (onder meer) Colruyt en
VUB-MOBI.
●

Congres publieke ruimte, 13/03/2018, Gent. Het spel werd gespeeld aan 3 tafels met
verschillende uitgangspunten waarin de herinrichting van de publieke ruimte een rol speelt.

●

Expertenworkshop autonomous mobility, 20/03/2018, Aalst (vooravond van Shared mobility
rocks). Het spel werd gespeeld aan 4 tafels, in de vier verschillende ‘werelden’ telkens met
als uitgangspunt de introductie van de zelfrijdende auto.

Het spel ‘Mobility is a serious game’ is beschikbaar via The Shift voor wie het spel wil spelen
(https://theshift.be/nl/publicaties/mobility-is-a-serious-game).
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Mobiliteitspact Antwerpen
Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, prof. Dirk Lauwers, Plan A en de
Voetgangersbeweging nemen het initiatief om te zoeken naar een breed gedragen pact dat kan
leiden tot een veilige en slimme stadsmobiliteit in Antwerpen. Dit pact wil de krijtlijnen uitzetten
voor al wie daar verantwoordelijkheid in draagt: verkeersdeelnemers, maar ook het beleid. Ook met
het Netwerk Duurzame Mobiliteit steunen we dit initiatief.
De initiatiefnemers: "In oktober 2017 zijn er op korte tijd drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Op
het einde van diezelfde maand fietsten wij tijdens de Critical Mass met meer dan 2000 fietsers langs
de drie kruispunten. Onze stad blijkt niet veilig voor fietsers en voetgangers. De mobiliteit is de
voorbije jaren hard veranderd, het aantal fietsers en conflicten in het verkeer namen sterk toe. Naast
meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele
verkeersomgeving, met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar
vervoer."
Het pact is een sterk uitgewerkt werkdocument geworden waarover in de komende maanden druk
gedebatteerd mag en zal worden. Doel is om te komen tot een duidelijk onderschreven document
van alle verantwoordelijke gebruikers en inrichters van de openbare ruimte. Op dit moment hebben
al verschillende organisaties (waaronder het Netwerk Duurzame Mobiliteit) en experten mee hun
schouders onder dit pact gezet.

Mijn lucht mijn school, in samenwerking met Greenpeace, de Gezinsbond, …
Najaar 2017 namen 222 scholen deel aan de grootste meting van de luchtkwaliteit die ooit in
Belgische scholen is uitgevoerd. Doordat kinderen extra kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling, vooral
door stikstofdioxide, zijn de conclusies die op 13 maart 2018 werden bekendgemaakt heel
zorgwekkend: slechts 3% van de scholen heeft een goede luchtkwaliteit, terwijl 61% een
onrustwekkende of slechte kwaliteit laten optekenen.
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Volgens de conclusies van BuroBlauw, het gespecialiseerde laboratorium dat het onderzoek
uitvoerde, zijn de nabijheid van verkeer en uitlaatgassen een sterk bepalende factor voor de kwaliteit
van de lucht op een school. Tijdens de lesuren stijgt de vervuiling in elke school trouwens met
gemiddeld 13% als gevolg van de toegenomen autoverplaatsingen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Greenpeace in partnerschap met Greenpeace, Gezinsbond, la
Ligue des Familles, Allergienet, stadsbeweging BRAL, Netwerk Duurzame Mobiliteit; de
ouderverenigingen KOOGO, VCOV en GO!-ouders; en de burgerbewegingen Bruxsel'air en Clean Air
Bxl.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd de campagne ‘Paraat voor de Schoolstraat’ opgestart.
Infonamiddag, ACV Senioren, Dendermonde, 16 maart 2018
De invoering van basisbereikbaarheid doet heel wat vragen rijzen. Miguel Vertriest geeft een
uiteenzetting over het concept basisbereikbaarheid, de doelstellingen ervan en de eerste
bevindingen vanuit de proefprojecten basisbereikbaarheid.
Lokale uitdagingen ontrafeld. Ouderenraden in stroomversnelling.
Workshop basisbereikbaarheid, VLOR, Brussel, 1 juni 2018
De invoering van basisbereikbaarheid doet heel wat vragen rijzen. Miguel Vertriest geeft een
uiteenzetting over het concept basisbereikbaarheid, de doelstellingen ervan. Roger Meert, vrijwilliger
bij OKRA, geeft zijn visie op het stakeholdersoverleg in de proefprojecten en Karel Brits van de stad
Dendermonde geeft zijn eerste bevindingen vanuit het proefproject basisbereikbaarheid in de regio
Aalst.
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Lunchcauserie Duurzame Mobiliteit. Werkgroep MVO. Beweging.net Midden-Vlaanderen, Gent, 20
september 2018.
De werkgroep MVO is samengesteld uit kaderleden van onder meer de organisaties Beweging.net,
CM, Familiehulp, vdk bank, DVV verzekeringen, …
Tijdens de Week van de Mobiliteit 2018 stond de werkgroep in het teken van duurzame mobiliteit in
het woon-werkverkeer.
Samen met Francis Oosterlinck (provincie Oost-Vlaanderen) gaf Miguel Vertriest een uiteenzetting
rond de uitdagingen en kansen voor meer duurzame mobiliteit. Miguel Vertriest begeleidde het
afsluitende debat moment onder de aanwezigen.

Mobiliteitsdebat: pers en communicatie
Netwerk Duurzame Mobiliteit 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 activiteiten worden aangekondigd. Relevante
sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn worden eveneens ingeschakeld met dit doel.
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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 2018 resulteerde dit in 2
columns (VSP247: “TANSTAAFL!” en VSP…“Weg met links”).
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 werden gepubliceerd op de
website.
De nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit wordt met een maandelijkse frequentie verspreid naar 2.863
abonnees (november 2018 – eind 2017 waren dat er nog 1.453). Nieuwsbrieven en persartikels
werden 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
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campagnegroepen waar dat relevant is. Op die manier wordt de informatieverspreiding
gemaximaliseerd via verschillende digitale kanalen.
geregistreerde
nr

NDM datum

oplage

openingen

bereik

Kliks

opzegging

bounces

70

1/2/2018

1643

678

41%

371

2

0

71

29/3/2018

1674

641

38%

332

1

0

72

2/5/2018

1686

655

38%

237

0

0

73

4/6/2018

2597

1111

43%
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2

0
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3/7/2018

2656
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42%
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4

0
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3/9/2018

2725

1159

42%

576

0

0

76

1/10/2018

2759

1172

42%

640

4

0

77

6/12/2018

2836

1099

39%

666

3

1

Met de lancering van de nieuwe website werd ook een aangepaste communicatiestrategie
geïmplementeerd. In de loop van 2018 integreerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn
verschillende nieuwsbrieven (Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit, SMOVE, Week van de Mobiliteit) in
een ‘Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit’ (gericht op voortrekkers in duurzame mobiliteit) én een
#goedopweg-brief (gericht op het brede publiek).
Pers
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2018 vermeld in een aantal artikels:
●

26/01/2018 – De Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180126_03323549
“Vrachtverkeer kiest voor minder vuile motoren” – Over de effecten van de kilometerheffing
vrachtwagens.

●

23/02/2018 – De Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180222_03372640
“Een Mobiliteitsmeester, en wel nu!” – Opiniestuk van Miguel Vertriest

●

21/04/2018 – De Tijd
https://www.tijd.be/nieuws/archief/duurzaam-de-weg-op/10004326.html
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Duurzaam de weg op – Over duurzame vervoermiddelen en mobiliteitsgedrag
●

08/08/2018 - De Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180808_03653951
Cambio en co laten platteland links liggen – Over autodelen op het platteland

●

18/10/2018 – De Standaard
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181017_03852960
‘NMBS hanteert 19de-eeuwse mobiliteitsvisie’ – over het verbod om fietsen mee te nemen
op spitsuurtreinen

4. #goedopweg-campagne
De #goedopweg campagne bundelt de krachten binnen het Netwerk om duurzame mobiliteit finaal
naar alle Vlamingen te promoten. Om daarin te slagen, vertrekt de mobiliteitscampagne vanuit een
samenwerkingsverband tussen bovengenoemde partijen, met als doel duurzame mobiliteit naar de
Vlaming te brengen als een breed keuzepalet aan alternatieven.
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 samenwerkingsverband aan.
In 2018 werkten we verder het continu campagneluik onder de noemer #goedopweg uit.
#goedopweg was en is de lijm doorheen de acties en communicatie en vormt de logische link met de
Week van de Mobiliteit zelf. We plaatsten continu actuele duurzame alternatieven en de dynamiek
in het verduurzamen van mobiliteit in de kijker en riepen het grote publiek gericht op om zelf de
overstap te maken en #goedopweg te gaan. Alle content werd actief ontsloten en geïntegreerd in de
activiteiten en kanalen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit doorheen het jaar onder de noemer
#goedopweg.
De Week van de Mobiliteit blijft het festival van de Duurzame Mobiliteit. Alle deelacties kwamen
samen tijdens de week het verhaal van #goedopweg vertellen en de deelnemers aanzetten om de
overstap te maken. De week van de Mobiliteit was opnieuw het orgelpunt van de campagne. Kort,
krachtig en welgemikt met een zo groot mogelijk bereik. We kozen resoluut voor een positief verhaal
onder de noemer #goedopweg met een record aantal acties en deelnemers.
Doorheen deze campagne voorzagen we opnieuw we tijd en ruimte om te experimenteren met
onder andere de Dag van de Reiziger, de Laboratoria Mobiele alternatieven en de Delende Buurten.
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Het LaMA-project werd bovendien herwerkt tot een zelfstandig campagnemodel in 2019 en focuste
zich op basis van de ervaring van vorig jaar op jongeren en kinderen en de coaching van lokale
besturen op vlak van participatiemethodieken. Delende Buurten zet verdere stappen in de vorm van
een proefproject in 2 nieuwe buurten.
De

hashtag

#goedopweg

was

de

rode

draad

doorheen

de

communicatiestrategie in 2018. Dit was de lijm doorheen het jaar
waarmee we de verschillende deelactiviteiten, zowel eigen als van
externen met elkaar verbonden. De focus lag op het bereiken van het
brede publiek. We wilden hen aanzetten tot nadenken en tot
gedragsverandering.
We communiceerden over de Week en de verschillende deelacties op maat van de doelgroep en via
verschillende kanalen zoals on inspiratie-website #goedopweg, nieuwsbrieven, facebook, twitter,
gerichte mailings en via inhoudelijke en thematische partnerships. Hierna overlopen we alle acties
die deel uitmaakten van de mobiliteitscampagne 2018.
De mobiliteitscampagne in 2018 dat was:
●

2010 acties en initiatieven,

●

42 #goedopweg-helden

●

1 zonnig Autodeelsalon in Oostende,

●

49 steden en gemeenten organiseerden een Autovrije Zondag,

●

213 bedrijven deden mee aan Car Free Day,

●

50 bedrijven organiseerden een Thuiswerkdag,

●

Meer dan 1600 scholen deden mee aan de Strapdag en High 5.

●

Cycle Chic ging op pad en fotografeerde jullie van jullie beste kant,

●

We gingen experimenteren in 6 LaMA gemeenten en 2 Delende Buurten en De Reiziger

●

66 inspirerende verhalen op het #goedopweg-platform

●

Een uitgebreide voorstudie en bevraging voor De Reiziger

●

4 gedocumenteerde testcases voor De Reiziger

●

1 Inspiratiedag met 225 deelnemers op 27 november 2018

Week van de mobiliteit
Pers, communicatie en online community
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
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doelgroepen. Naar aanloop van de Week van de Mobiliteit stelden Bond Beter Leefmilieu en het
secretariaat van het Netwerk Duurzame Mobiliteit een overkoepelende communicatiestrategie op.
Hierbij zetten we vooral in op het stroomlijnen van alle online communicatie-inspanningen door
middel van een doorgedreven communicatieplanning en -strategie.
Naar aanloop van de start van de Week van de mobiliteit werd gestart met een
communicatiecampagne op onder de titel van “wie zet jou #goedopweg”. Met deze campagne
zochten we personen, #goedopweg-helden, die acties ondernemen die anderen helpen om zich
duurzamer te verplaatsen. Om deze personen te vinden, lieten we 3 filmpjes maken met een verhaal
van iemand die dit doet. De verhalen waren:
●

Rein, directeur ICT-bedrijf, kiest resoluut voor alternatieven voor de bedrijfswagen https://vimeo.com/274886867

●

Lies, leerkracht lagere school, organiseert tal van acties die ouders en kinderen helpen om te
voet of met de fiets naar school te komen - https://vimeo.com/276438710

●

Sofie, ambtenaar gemeente, kiest niet alleen persoonlijk vaak voor de fiets of deelwagen,
maar zorgde er tevens voor dat de inwoners van de gemeente een fiets kunnen “leasen” https://vimeo.com/274847700

Naar aanloop van de Week van de Mobiliteit en tijdens de Week van de Mobiliteit zorgden we in
samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor een intensieve
campagne op sociale media. Hiervoor werden zowel opnieuw inspirerende personen gefilmd als
infographics gemaakt. Wekelijks vooraf en dagelijks tijdens de Week van de Mobiliteit werden er
nieuwe posts en filmpjes gedeeld en gesponsord om de online community van Week van de
Mobiliteit uit te breiden en duurzame mobiliteit te promoten.
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Datum

Bericht

2/7/18 Sofie helpt haar eigen gezin én de inwoners van
Merelbeke in het zadel. Wie zet jou #goedopweg? Ken
jij iemand die anderen vrijwillig aanzet ...

Type Bereik
totaal

Bereik
Bereik
organisch betaald

Video

17200

2700

16/9/18 Vandaag start de Week van de Mobiliteit! Ga jij ook
#goedopweg deze week? Ontdek alle acties en
activiteiten op >> ...

Video

6800

13/9/18 Zondag is het zover! Ontdek nu alle acties op
www.weekvandemobiliteit.be

Video

8/2018 GEZOCHT - wie verplaatst zich op een bijzondere
manier (🚣♂ 🐴 ⛸ 🛴🛸) #goedopweg naar het
werk? Radio 2 zoekt jou én je verhaal ...
20/9/18 Car Free Day! Overtuig je collega's in 7 stappen om
#goedopweg te gaan

14500

Klikken

Uitingen,
reacties,

246

88

6800

149

83

4900

4900

157

67

Foto

3800

3800

135

40

Video

3200

3200

73

34

19/9/18 Voor Philip is het elke dag Woensdag Fietsdag. Hij least Video
een bedrijfsfiets via zijn werkgever. Zo kan hij volop
genieten van de natuur ...

3200

3200

255

47

24/8/18 1 september komt er aan... Met in primeur van
Fietsersbond: Kidical Mass, voor een kindvriendelijke
fietsomgeving.

Link

3200

3200

27

10

22/8/18 Al 93 gemeenten tellen mee tijdens de Fietstelweek! Is Link
jouw gemeente nog niet ingeschreven? Registreer je
dan snel ...

3100

3100

231

41

15/9/18 Ga gezond #goedopweg naar de Autovrije Zondag

Video

2900

2900

52

20

21/9/18 Vanop haar bakfiets tovert Laura je een heerlijk tasje
koffie. Zo loopt je dag meteen op wieltjes! ☕🚲☕🌞
Hoe ga jij #goedopweg vandaag?

Video

2100

2100

210

124

In samenwerking met Radio 2 was er aandacht voor de week in de volgende programma’s: De
Madammen, Spits, De inspecteur en Radio 2 Regionaal (alle provincies). Er verschenen ook
verschillende reportages op de website, en een speciale nieuwsbrief van Radio 2 volledig gewijd aan
de week van de mobiliteit.
Aan deze speciale communicatie van Radio 2 verbonden we een call to action: Help elkaar
#goedopweg - deel je #goedopweg tip. Deze actie werd gekoppeld aan een wedstrijd, waarbij iedere
dag van de Week van de Mobiliteit een prijs werd weggegeven. Alle tips zijn te vinden op
https://www.duurzame-mobiliteit.be/help-elkaar-goedopweg.
Dit alles resulteerde in een hogere naamsbekendheid en een recordaantal deelnemers en acties. Dit
kwam onder meer tot uiting in de spectaculaire stijging van het aantal volgers van de facebookpagina
‘Week van de Mobiliteit’ tijdens deze campagne.
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De Week van de Mobiliteit verscheen tussen 1 januari en 17 december 426 keer in de pers. Er werd
niet enkel tijdens de Week over de week gecommuniceerd, maar ook in andere maanden.
Autovrije zondag
Net geen 50 steden en gemeenten organiseerden een Autovrije Zondag in 2018. Er waren maar liefst
6 steden en gemeenten die voor het eerst een activiteiten organiseerden in het kader van Autovrije
Zondag. Oostende was daar bijvoorbeeld eentje van en dit via het initiatief van het Autodeelsalon
van Autodelen.net. Er was een overkoepelende ondersteuning en communicatie voor gemeenten en
verenigingen. Hierbij legden we de nadruk op het organiseren van duurzame mobiliteit naar de
evenementen op Autovrije Zondag als naar het maken van de combinatie van bestaande
evenementen met duurzame verplaatsing op Autovrije Zondag.
Autodeelsalon
Autodelen.net organiseerde 1 klassiek autodeelsalon in samenwerking Oostende met verschillende
autodeelorganisaties (Battmobiel, Dégage, Cambio, Cozycar, Poppy, Stapp.in, Zen Car en het lokale
Oostendse AVIRA initiatief CMobiel) Het aantal bezoekers wordt geschat op een 5.000-tal bezoeker.
Volgende initiatieven waren vertegenwoordigd op het autodeelsalon: Blue Bike, Fietsbieb oostende,
Mobit, Taxistop en Mobipunt. Autodelen.net werkte samen met de Oostendse ontmoetingscentra
die inzetten op het bereiken van senioren en personen met een migratieachtergrond of die leven in
meer precaire levenssituaties. In samenwerking met de ontmoetingscentra werd een repair café klein
elektro georganiseerd op het autodeelsalon. De ontmoetingscentra zorgden voor de communicatie
hierover bij hun achterban/deze doelgroep.
Dit jaar werden er ook 16 mini-autodeelsalons georganiseerd. Daarvan werden er 8 georganiseerd op
autovrije zondag. We merken dat steeds meer gemeenten inzetten op de promotie van autodelen via
het mini-autodeelsalon maar ook infosessies. Zo werden er dit jaar 16 infosessies georganiseerd,
waarvan 11 algemeen over autodelen en 5 over cozycar, in deze periode
Car Free Day
Car Free Day was opnieuw een succes. Opnieuw meer dan 200 werkgevers schreven zich in voor Car
Free Day. Voor de Thuiswerkdag zaten we aan 40 bedrijven. De samenwerking van Studio Brussel
werd niet verdergezet. De communicatie werd meer gestroomlijnd in samenwerking met het
Netwerk Duurzame Mobiliteit. De structurele mediapartner werd Radio 2.
Strapdag
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De Strapdag is in veel scholen een vaste waarde op de schoolkalender. De actie kende dit jaar
opnieuw een grote groei. Meer scholen, ouders en gemeenten beseffen dat de Strapdag een
belangrijk signaal geeft rond duurzame mobiliteit. De campagne laat kinderen en ouders op een
leuke manier de voordelen van een duurzame verplaatsing ervaren. Vaak zijn het ouders die
verscheidene redenen hebben om niet te strappen. Stelselmatig alternatieven voor deze
‘uitvluchten’ bieden, kan een eerste stap zijn. Met 1500 scholen in 140 gemeenten telde de Strapdag
in 2018 een record aantal deelnemers. Meer dan 350.000 leerlingen gingen op 21 september met de
fiets, de step of te voet naar school.
Dit jaar lanceerden we naast de strapdag voor het lager ook voor het eerst de campagne ‘High 5’
voor het secundair onderwijs. Hiermee willen we jongeren op een positieve manier stimuleren zich
verantwoord te gedragen in het verkeer. De leerlingen van het secundair onderwijs worden peter en
begeleiden zo tijdens het schooljaar tal van leuke acties op een nabijgelegen lagere school.

Inspiratiedag
Meer dan 200 mensen mochten we ontvangen op de
Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit op 27 november. Experts en
ervaringsdeskundigen deelden hun ideeën in een goedgevuld
programma.
Inhoudelijk kozen we ervoor om het programma te focussen op
het thema lokale bereikbaarheid. Daarnaast hielden we voor de
opbouw van het programma rekening met de nieuwe lokale
bestuursperiode. In 2018 wilden we nog meer dan anders met
onze inspiratiedag in hoofdzaak lokale ambtenaren en politici
bereiken, en hen goede praktijken inspireren tot het schrijven
van een duurzaam meerjarenprogramma.
We gingen op zoek in de volgende beleidsdomeinen voor goede praktijken: sociale zaken, economie
en ondernemen, jeugdbeleid, sport en vrije tijd, duurzaamheid. Daarnaast namen we ook participatie
mee als bijzondere focus..
●

voormiddag: ontvangst - plenaire sessies over het mobiliteitsbeleid van de stad Leuven - 4
parallelle sessies.

●

over de middag was er een infomarkt ingekleed als gemeentelijke ‘loketten’. Men kon hier
kennismaken met bestaande tools en instrumenten die een gemeente helpen lokale
bereikbaarheid te realiseren. Tijdens de infomarkt werden er 'speedsessies' gegeven, waarbij
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in 15 minuten een instrument werd toegelicht aan een statafel aan een publiek van max. 10
personen.
●

namiddag: 4 parallelle sessies en receptie. Bij de 4 parallelle sessies was er telkens 1 sessie
waarbij men goede praktijken van de stad Leuven bezocht, 1 keer in het thema 'participatie'
en 1 keer in het thema 'sociale zaken'. Hiervoor hadden we fietsen voorzien om dit
stadsbezoek mogelijk te maken binnen de beschikbare tijd.

Dag van de Reiziger
In 2018 starten TreinTramBus en Trage Wegen een nieuw campagneonderdeel dat focust op het
alsmaar belangrijker wordende recreatief verkeer, genaamd De Reiziger.
Het project legt de focus op de belevingswaarde van onderweg zijn. Want de verplaatsing naar een
bestemming maakt integraal deel uit van de vrijetijdsbeleving. Waar velen ze als een noodzakelijk
kwaad beschouwen – de zoektocht naar een parkeerplaats of het stilstaan in de file indachtig – wil dit
project aantonen dat duurzame verplaatsingen in de vrije tijd net dat extraatje aan je uitstap kunnen
geven.
De missie van het project De Reiziger is daarom het : bedenken van out of the box-oplossingen voor
hindernissen die mensen ervan weerhouden om in de vrije tijd zich duurzaam te verplaatsen.
Dit project werd geconcipieerd als het eerste luik van een driejarig project en beoogde door middel
van deskresearch, een ruimte publieksbevraging, het oplijsten van stakeholders, een reeks diepte
interviews en enkele op maat gemaakte pilootprojecten de krijtlijnen te schetsen van een grotere en
meer publieksgerichte campagne rond duurzame recreatieve mobiliteit.

Laboratoria Mobiele alternatieven
De Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA’s, vormen een participatief modeltraject dat
het Netwerk Duurzame Mobiliteit met al zijn leden in 2018 uitrolde in 7 Vlaamse steden en
gemeenten. Tijdens deze 3de editie van dit project werden Deerlijk, Bornem, Ternat, Kortenberg,
tervuren, Overijse, Beringen begeleid. Deze gemeenten werden meegenomen in een participatief
traject rond een specifiek mobiliteitsvraagstuk.
Voor deze editie werden specifieke aandachtspunten in acht genomen. In 2018 wilden we onze
methodiek, aanpak en samenwerkingsverband verdiepen. In 2018 hebben we getracht om nog meer
een zinvolle en representatieve groep stakeholders te betrekken bij het co-creatieproces. Gezien de
ervaringen van de voorbije jaren wilden we vooral de brug maken naar jongeren en kinderen.
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Daarnaast wilden we de betrokkenheid van het lokale bestuur versterken en inzetten op
eigenaarschap van het proces en methodiek bij de gemeenten.

We verdiepten onze expertise verder uit en maakten de opstap naar een op zich staand model dat
over heel Vlaanderen geïmplementeerd kan worden. In 2019 gaan we van start met de LaMA
-academie. Hiervoor stelden we de toolbox op punt. Deze is online beschikbaar. We maakten ook
een begeleidende video tutorial om deze toolbox te delen via social media en op onze website: Om
de LaMA academie bekend te maken lieten we een ludieke video maken. Deze zal gebruikt worden in
de communicatie in 2019.

Delende Buurten
Autodelen.net en Taxistop vzw sloegen voor de campagne 2018 terug de handen in elkaar met het
project Delende Buurten. Door middel van Living Labs in buurten stimuleren we buurtbewoners om
actief na te denken over hun verplaatsingsgedrag. Deelnemers konden dankzij dit project actief het
leven zonder een privé-wagen ervaren en daarbij een waaier aan duurzame, gedeelde
mobiliteitsalternatieven testen. Zo bewerkstelligden we de transitie van autoreflex naar
weloverwogen verplaatsingsgedrag. Doordat dit leidt tot meer fietsen, stappen en openbaar vervoer,
is het aanbod van OV en fietsinfrastructuur een belangrijke voorwaarde voor succes.
De keuze van buurten gebeurde liefst via een bottom-up proces: 10 à 20 enthousiaste
buurtbewoners geven zélf aan dat ze met de mobiliteit in hun wijk aan de slag willen. Verder mikten
we op buurten gelegen in de Noordzee regio omwille van de aansluiting die we maken met de
Interreg EU-programma’s SHARE-North en G-PaTRA. We selecteerden 3 buurten: Deurne Noord
(Antwerpen), Beveren aan de IJzer en de Sint-Annawijk (Aalst).

Inspiratieluik Website #goedopweg
Het inspiratieluik #goedopweg, als onderdeel van de website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit,
kwam in 2018 in de plaats van SMOVE als permanent luik van de mobiliteitscampagne van het
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Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het doel van dit campagneonderdeel blijft het brede publiek te
inspireren en te informeren over allerlei initiatieven die het mogelijk maken om meer te
autominderen. De aanpak is meer dan de vorige jaren geïntegreerd in het hele plaatje van de
mobiliteitscampagne, voornamelijk door de integratie van de vroegere website www.smove.be in de
vernieuwde website van het Netwerk Duurzame Mobilteit.
https://www.duurzame-mobiliteit.be/goedopweg

Cycle chic
In 2018 organiseerde de Fietsersbond opnieuw Cycle Chic. Deze actie in het kader van de Week van
de Mobiliteit fotografeert dagelijkse fietsers tijdens een fotoshoot of terwijl ze passeren op straat.
Door fietsers op een leuke en mooie manier in beeld te brengen promoot Cycle Chic dagelijks fietsen
en toont het dat elke dag de fiets nemen zeer gemakkelijk is, en heel normaal is om te doen in je
alledaagse kledij.
De fietsers die verschijnen op de Cycle Chic sociale media en blog zien er aantrekkelijk uit en kunnen
rolmodellen zijn voor iedereen die nog twijfelt om op de fiets te springen. Deze actie krijgt een brede
uitstraling tijdens de week van de mobiliteit, promoot op een originele wijze het fietsgebruik en
draagt zo bij tot het verduurzamen van de mobiliteit in Vlaanderen.

37 | Jaarverslag Netwerk Duurzame Mobiliteit 2018

5. Projectwerking
Ons Buurtpunt
Met het project 'Ons Buurtpunt' willen we lokale spelers aanmoedigen en op
weg helpen om een 'Buurtpunt' op te richten, op maat van en in samenspel met
alle lokale spelers. We gaan op zoek naar innovatieve en rendabele oplossingen
voor lokale voorzieningen.
De voorbije jaren verdwenen steeds meer winkels, cafés, functies uit kleinere
kernen. Er wordt geschrapt in het aanbod openbaar vervoer. Voorzieningen en
diensten worden gecentraliseerd, ontmoetingsplaatsen verdwijnen. Inwoners
op het platteland zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.
Met het project 'Ons Buurtpunt' willen we:
●

inzetten op nabijheid

●

mobiliteitsfuncties, maar ook sociale, maatschappelijke en commerciële functies combineren

●

minder (verre) verplaatsingen realiseren

●

duurzame vervoersmiddelen stimuleren

En dit door een sociaal en lokaal levensvatbaar concept te promoten en te versterken in de vorm van
buurtpunten.
Met 'Ons Buurtpunt' reiken we lokale actoren kennis en ervaring aan rond het concept 'buurtpunt' en
hen helpen hen zo effectief vooruit bij het opstarten van een buurtpunt? We willen de juiste
expertise aanreiken om een buurtpunt op maat van de eigen lokale context alle kans tot slagen te
geven. We richten hiervoor een lerend netwerk op, organiseren inspiratiemomenten, maken een
praktijkboek op en brengen tegelijk de verschillende expertise en kennis samen in Vlaanderen rond
dit thema vanuit verschillende hoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, participatie, ondernemen en
coöperaties,...)
In 2018 werd dit project opgestart met een eerste adviesgroep op 6 december. Deze groep van
experts ondersteund het lerend netwerk zowel methodologisch als inhoudelijk.
In de eerste plaats willen we feedback op het proces dat we lopen. De adviesgroep kan waardevolle
input leveren bij de aanpak, de verrijking van ideeën, de keuze voor de ideeën waarmee we effectief
mee aan de slag gaan, … Daarnaast willen we graag een groep experten bijeenbrengen en verbinden
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rond dit thema.. Synergieën blootleggen en samenwerking stimuleren en het bestaande aanbod
ontsluiten bij potentiële partners en gelijkgezinden.
‘Ons Buurtpunt’ is een initiatief van het Netwerk duurzame mobiliteit in samenwerking met en met
de steun van Cera en het Innovatiesteunpunt.

Project ‘Goed op weg naar het jeugdverblijf’
In het kader van het subsidiereglement voor vernieuwende mobiliteitsprojecten van de Provincie
Oost-Vlaanderen dienden we in het voorjaar 2016 een projectvoorstel in om samen met CJT een
proefproject op te zetten. We wilden in eerste instantie nagaan wat de kansen zijn om groepen die
naar jeugdverblijven komen te stimuleren om dat met het openbaar vervoer te doen. 60
Oost-Vlaamse jeugdverblijven liggen immers op minder dan 5km van een station.

In de eerste projectfase stuurden we die doelstelling echter bij. We hebben de insteek verbreed naar
stimulansen tot duurzamer verplaatsingen, dus ook carpoolen, gebruik van autocar en fietsen komen
in het vizier.
In januari 2017 werd door het CJT een brede oproep gelanceerd naar jeugdverblijven die mee willen
piloten. 42 Oost-Vlaamse uitbaters, waarvan één of meerdere centra gelegen zijn op minder dan 5
km van een treinstation, ontvingen een gerichte mailing. In februari 2017 hadden 5 jeugdverblijven
(samen goed voor de uitbating van 7 kamphuizen) zich aangemeld voor deelname:
●

De Blije Alpaca in Lokeren - op 3,8 km van station Lokeren

●

Het Verloren Bos in Lokeren - op 1 km van station Lokeren (2 huizen)

●

De Axlandhoeve in Sinaai - op 4,8 km van station Sinaai, op 1,5 km van bus vanuit St. Niklaas

●

Ten Berg in Merelbeke - op 1,8 km van station Merelbeke, 5km van station Gent St. Pieters

●

’t

Oud Klooster in Dikkele - op 5 km van station Munkzwalm of op 2km van bushalte

Voor het project werd een module ontwikkeld om groepen te sensibiliseren, te ondersteunen én
gegevens te verzamelen over verplaatsingen in groep binnen de sector van jeugdverblijven.
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http://www.goedopwegnaarhetjeugdverblijf.be

6. Financieel
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wist bovenstaand resultaten te realiseren met de beschikbare
middelen. 2018 werd ook financieel positief afgesloten, binnen het kader van de begroting die in
maart 2017 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd. 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 blijven op hetzelfde niveau als de voorbije jaren: 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 2018. De vaste kosten zijn stabiel. Door het kantoor te delen met Trage Wegen
vzw blijven die kosten ook beheersbaar.
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Blik op de toekomst
In 2019 willen we onze ambitie waarmaken met een versterkte ploeg. Naast onze nieuwe
campagnecoördinator Saar is sinds eind 2018 ook Karen bij ons aan de slag als
communicatiemedewerker. Samen met Miguel, Wendy en Bernard zullen zij meewerken om van het
Netwerk Duurzame Mobiliteit een impactvolle organisatie te maken, zowel op vlak van campagnes,
beleidswerk, projecten als in onze rol als netwerk. We worden het wisselplatform voor alle
voortrekkers in duurzame mobiliteit. We maken de juiste verbindingen in ons netwerk en zijn een
informatie- en inspiratiebron om voortrekkers te sterken in hun visie en initiatieven om anderen aan
te zetten om ook #goedopweg te gaan. 2019 wordt het tweede jaar in de uitvoering van ons
strategisch meerjarenplan (2018 – 2021). In een jaarprogramma vervatten we onze plannen voor
2019 in 35 concrete acties.
We verwelkomen uiteraard nieuwe Compagnons en werken samen met hen en onze leden rond een
nieuw te bepalen speerpunt, als opvolger voor ’lokale bereikbaarheid’
Net als de voorbije jaren zetten we waar mogelijk in op die wissel- en samenwerking, in al onze
initiatieven en vaak als regisseur. Denk daarbij ook opnieuw aan de Week van de Mobiliteit, waar we
voluit aan de slag gaan met een vernieuwde communicatiestrategie (iedereen #goedopweg!) om het
brede publiek beter en breder te bereiken met onze boodschap en acties.
We laten ook zelf ons licht schijnen op het actuele mobiliteitsdebat met eigen inzichten en in gerichte
communicatie. We starten in 2019 met het uitrollen van thematische beleidscellen . Waarbij we
samen met onze leden per thema nagaan wat de beste strategie is om onze doelstellingen te
bekomen. Standpunten in ons netwerk dragen we mee uit, maar evengoed hun oproepen, acties en
resultaten. Ook 2019 kent opnieuw een Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar, formele en informele
netwerkmomenten, een boeiende Inspiratiedag, studiedagen rond basisbereikbaarheid.
Onze Laboratoria Mobiele Alternatieven vervellen tot een heuse LaMa-academie en met het project
‘ons buurtpunt’ spelen we in op de lokale nood om diensten en vervoersaanbod terug te brengen
naar landelijke gebieden en zo te werken aan lokale bereikbaarheid. We houden de Vlaamse
verkiezingen in 2019 in het oog en jagen de beleidsmakers aan om de juiste keuzes te maken.
Kortom, in 2019 gaan we meer dan ooit #goedopweg!
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***
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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