
“Er is zelfs personeel die in 
dezelfde straat woont 
en toch met de auto komt.”

Werknemer school

Inwoner 

“Gewoonte en gemak 
speelt ook een rol.”

Jonge papa

JOUW IDEE

Schets en omschrijf hieronder een mogelijke oplossing 
op de uitdaging hiernaast.

De auto is een
statussymbool
in onze stad.

“Aan de rand parkeren is 
echt ver, ik ga er veel tijd 
mee verliezen.”

Mama met auto

TITEL:

Geef je idee een catchy titel zodat we er makkelijk kunnen naar verwijzen.

Hoe kunnen we 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………….….?

UITDAGING:



Armand, 72 jaar - 
gepensioneerd in x
Armand woont in het 
centrum en wandelt overal 
naartoe, maar heeft ook 
een auto in zijn garage. Hij 
vindt het zeer gevaarlijk 
om te fietsen in het 
centrum. Armand is een 
bezige bij. Hij is op zoek 
naar een interessant 
tijdsverdrijf waarmee hij 
iets kan betekenen voor 
zijn medemens.

Tim, 15 jaar - scholier in 
x
Tim wordt elke dag naar 
school gebracht door zijn 
vader met de auto. Als 
het mooi weer is komt hij 
af en toe met de fiets 
naar school. Tim zou 
graag elke dag met de 
fiets naar school komen 
want dat betekent meer 
vrijheid. Zijn ouders 
vinden het te gevaarlijk.

Erika, 47 jaar - 
handelaar in x
Erika heeft een 
broodjeszaak in het 
centrum en woont in 
Anzegem. Ze moet soms 
de baan op, meestal via 
de E17. De klanten van 
Erika klagen dat ze geen 
parking dichtbij vinden en 
ze wil hier een oplossing 
voor vinden. 

Pau is 32 jaar - 
werknemer in x
Hij werkt in een bedrijf in 
het centrum. Hij woont op 
2 km van zijn werkplek en 
gaat elke dag met de auto. 
Zo kan hij zijn 6-jarig 
zoontje van en naar school 
brengen. Pieter-Jan heeft 
via zijn collega’s geruchten 
opgevangen over het 
nieuwe parkeerbeleid. Hij 
moet gaan beslissen of hij 
gaat betalen of niet en wil 
de details van het plan 
ontdekken.


