
MOBILITEITSPLANNEN 

Lokale overheden 

 
Afschaffen of verbeteren? 

Dirk Dedoncker – zelfstandig mobiliteitsadviseur 



“ 
Om een huis te bouwen 

maken we eerst een plan. 

 

Een lokaal mobiliteitsbeleid 

kan niet zonder een degelijk 

mobiliteitsplan  
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Wat zei de Vlaamse Overheid totnutoe?  
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Onderzoek over lokale mobiliteitsplannen 

Voorjaar 2018 

5 onderzoeksvragen 

 
▰ (Hoe/hoe vaak) worden ze gebruikt? 

▰ Hoe duurzaam zijn ze? 

▰ Participatie?  

▰ Fietsbeleid? 

 

▰ Wat kan beter?  
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2 online enquêtes 

▰ Lokale overheid 

      308 steden en gemeenten in Vlaanderen 

▻ Mobiliteitsambtenaren 

▻ Schepenen van mobiliteit 

▻ Burgemeesters 

 

▰ Gebruikers 

      Lokale Fietsersbondafdelingen 
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Enquête steden en gemeenten 
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230 ingevulde enquêtes 

181/308 gemeenten (met 1 of meerdere personen) 

Deelnamepercentage 58,8% 



Hoe zinvol vinden lokale overheden het 

opmaken/hebben van een mobiliteitsplan? 
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Hoe vaak worden ze gebruikt?  
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Maken ze onze mobiliteit duurzamer? 
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Duurzaam klinkt goed, maar zijn ze dat ook? 
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Parkeren blijft een heilig huisje 
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Participatie verhoogt het draagvlak en 

betrokkenheid 
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Vaak nog te weinig participatie in de praktijk 
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Kwaliteit fietsinfrastructuur is ondermaats 
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Fietsplannen zijn in opmars 
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Hoe zien gemeenten een ideaal mobiliteitsplan?  
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Mobiliteitsplannen – wat loopt goed? 
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▰ Mobiliteitsplannen zorgen voor actiever lokaal mobiliteitsbeleid 

▰ Meer (LT) visie, minder ‘ad hoc’ 

▰ Doelstellingen en scenario’s worden beschreven  

 

▰ Stimulans voor meer duurzame mobiliteit 

▰ Participatie wordt steeds belangrijker, groter draagvlak 

 

▰ Kwaliteitsbewaking  

▰ Grondige analyse – doorlopen van alle stappen 

 

 



Mobiliteitsplannen – hoe kunnen ze beter? 
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▰ Een wervend(er) verhaal 

 

▰ Concretere meetbare doelstellingen 

 

▰ Volledig opbouwen volgens STOP-principe  

 

▰ Innovatiever 

 

 

 

 

 

 



Mobiliteitsplannen – hoe kunnen ze beter? 
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▰ Flexibeler (realiteit gaat steeds sneller) 

 

▰ Sterke(re) participatie 

 

▰ Sterke link ruimtelijke ordening 

 

▰ Keuzes maken (vergeet de ellenlange actietabellen) 

 

▰ Beter/meer opvolgen en evalueren 

 

 

 



Gaan regionale 

mobiliteitsplannen 

een antwoord 

bieden?  



Wat zegt de Vlaamse Overheid hierover?  
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Standpunt MORA over lokale mobiliteitsplannen 
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Regionaal vs. lokaal mobiliteitsplan 
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Lokale mobiliteitsplannen blijven nodig 
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▰ Mobiliteit was belangrijk thema bij gemeenteraadsverkiezingen 

 

▰ Ad hoc beleid voorkomen 

 

▰ Te grootschalige aanpak  meer afstand met de burgers 

 

▰ Trage modi vereisen fijnmazig netwerk 

 

▰ Duurzame mobiliteit komt niet vanzelf (stimulansen) 

 

 

Laat ons gaan voor een flexibele, concrete en gebruikersgerichte aanpak 



Mobiliteitsplan : som van actieplannen?  
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Vragen naar hogere overheid 
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▰ Gooi het kind niet met het badwater weg 

 

▰ Blijf de lokale besturen ondersteunen (financieel, logistiek, kwaliteitscontrole) 

 

▰ Blijf werken aan verbetering lokale mobiliteitsplannen 

 

▰ Bouw verder samen met burgers 

 

▰ Versnel de transitie naar duurzame mobiliteit op ALLE niveaus 
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Vragen? 

dirk@a2bmobility.be  

0478/830.812 

http://www.a2bmobility.be 

mailto:dirk@a2bmobility.be
http://www.a2bmobility.be/

