
Kris Hofmans
Projectcoördinator mobiliteit

Stad Mechelen
87.000 inwoners

Mobiliteit 1 van de 3 speerpunten 
in beleidsplan 2020-2025 met bijzondere 
aandacht voor fietsen en deelmobiliteit.

MECHELEN



• Divers aanbod creëren

• Incentives

• Communicatiecampagne 
‘Delen is …’

• Delende Buurten (Arsenaal, 
Nekkerspoel)

WELKE ACTIES 
ZIJN 
ONDERNOMEN?



• Communicatiecampagne HOE PAKTEN 
WIJ DEZE 
DREMPEL AAN?



• 2,5 jaar (september 2020 – december 2022)

• Drie fases / focusdoelgroepen:
– 2020: naar alle Mechelaars 
– 2021: naar ondernemers
– 2022: naar dorpen

• Doelen: 
– Bewustzijn creëren (doelgroep weet dat deelmobiliteit bestaat)
– Informeren (doelgroep kent de mogelijkheden in Mechelen)
– Overtuigen (doelgroep is overtuigd en doet mee)

COMMUNICATIECAMPAGNE ‘DELEN IS …’



• www.delenisvooriedereen.be
• www.delenisvoorondernemers.be 
• Kickoff-event
• Affichage/citydressing
• Folders per doelgroep
• Video: 5 korte video’s en 1 langere 

video
• Infoborden bij mobihubs 
• Online (social media) campagne 
• Herkenbaarheid deelvoertuigen 

(bestickering/signalisatie) 

COMMUNICATIECAMPAGNE ‘DELEN IS…’

• Nieuwe Maan (stadsmagazine)
• Uitlichten mobiliteitsbudget
• Persactivatie 
• Audiovisuele en betalende media 
• Infosessies (breed en nadien 

wijkgericht) 
• Contactpunt (on- en offline) 
• Geldwagen







DELENDE BUURTEN 



• Wijkgericht experiment
• Challenge = de privé-wagen 2 maand aan de kant
• Individuele begeleiding (door ambassadeurs/buddy’s) 
• 150 euro per persoon om duurzame alternatieven uit te testen 

DELENDE BUURTEN



WAT ZIJN DE 
RESULTATEN

Full Speed’ label



DELENDE BUURTEN (NEKKERSPOEL)

21 gezinnen namen deel

Zeventien personen vulden de bevraging in

• Iedereen zou het experiment aanraden aan 
hun buren

• Drie respondenten geven aan de wagen nu te 
willen verkopen/ te hebben verkocht of in een 
deelsysteem te steken. 

• Veertien personen hebben autodelen getest. 
• Tien personen zeggen in de toekomst nog 

gebruik te willen maken van deelwagens



TOEKOMST-PL
ANNEN

• Ambassadeurs

• Autodelen in (sociale) 
woningbouw

• Update Deelmobiliteit 
in mobiliteitsplan



TAKE HOME 
MESSAGE

• Autodelen past in een 
ruimer plaatje

• Neem mensen bij de 
hand

• Maak autodelen 
zichtbaar (blijf 
communiceren)




