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DOEL: de ecologische-, sociale en economische 
voordelen van autodelen te maximaliseren door 

• De belangen te bundelen van de autodeelgroepen en 
autodeelorganisaties 

• Autodelen te vertegenwoordigen tegenover (lokale) 
overheden 

• De uitbouw van het algemeen concept autodelen 
• Innovatie en pilootprojecten 
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Lancering 
concept 

Ondersteuning 
Vlaanderen 

Eerste 
mobipunt 

Interesse 50 
gemeenten 

Tijdslijn 

Sept. 2017 Feb. 2018 Jan. 2019 Jan. 2018 

Promotie 

Verdiepen concept 

Begeleiding 15 gemeenten 

Lerend netwerk 



 

Mobipunten in opstart 
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Treinnet 

Kernnet 

Aanvullend net 

Vervoer op maat 

Mobipunten verbinden de vervoerslagen 

 

 

Vervoerslagen 
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Mobipunten en  

basisbereikbaarheid 



Art. 42. De wegbeheerder staat in voor de aanleg en het onderhoud van mobipunten en carpoolparkings. 

In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° mobipunt: een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden 

voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende modi kunnen 

aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte modus 

een verplaatsing kunnen maken 

Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 

vervoermogelijkheden, bij voorkeur aangevuld met extra diensten en ruimtelijk optimaal 

georganiseerd, met als doel de combimobiliteit (toegang tot en overstap tussen de vervoermodi) te 

faciliteren 

 

 

Mobipunt: wat? 
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Mobipunten om over te stappen 

 Intermodaliteit  

Mobipunten als vertrekpunt (uni-modaal) 

 

Mobiliteitsgedrag en combimobiliteit: 

Opstappen en overstappen 
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• Vervoer goederen 

• Off-peak 

• Als het wat sneller moet  

 

 

Gebruiksvriendelijk 

alternatief voor bezit 

(2de) auto 
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Autodelen 

Fietsvoorzieningen 

Openbaar vervoer/gedeelde mobiliteit 

Toegankelijk 

 

  

Voornaamste criteria 



Kaartje met hotspots op 

wandelafstand 

Laadpalen 

Lockers 

Fietspomp 

Step parking 

Mobiliteit 

Spotify 

Smartphone charging 

Postbus 

Fitness  

… 

Extra functies 
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Bijkomende functies 



Vlaams studie 

• “Prestatie-eisen” 

Heel duidelijk kader 

Decretale verankering 

2.600 potentiële mobipunten  

in Vlaanderen 

Autodelen.net en Taxistop:  

“1.000 mobipunten in 2025“ 

 

Classificatie 
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Stedelijke industrie 

Vroeger 

Nieuwe projectontwikkeling 

Elektrisch autodelen (Zen Car) 

Deelfietsen (Mobit) 

Laadinfra 

Parkeernorm 0,7  

(extra ondergrondse deelwagens) 

Vandaag 
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Praktijkvoorbeeld: Mobipunt 4 Fonteinen Vilvoorde (lokaal 

mobipunt in grote kern) 
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Reële mobipunten 
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Individuele begeleiding: 

• Gemeenten: mobipunten vanuit nabijheidslogica 

• Vervoerregio’s (netwerklogica) 

Lerend netwerk 

• www.mobipunt.be 

• Studiereis  

(Digitale) zuilen 

Aanbod Taxistop, Autodelen.net en Infopunt Publieke 

Ruimte 
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Lerend netwerk 

• Mobihub academy 

• Leren vanuit data 

Functioneel netwerk: Intermodaliteit 

Herkenbaar netwerk “branding” 

Netwerk mobipunten 
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Elke operator connecteerbaar 

- Realtime info (API’s) 

- Data (monitoring) 

Stimuleert app ontwikkeling 

Dashboard gemeenten 
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Volgende stap: Bricks & Bytes 
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Autodelen MET eigen vloot 
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Delen van privéwagens 
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1. Sleutelspelers: lokale overheid en vervoerregio! 

2. Plannen: In kaart brengen mogelijke locaties en typologie op 

toepassen 

3. Prestatie-eisen toepassen. Per mobipunt visie ontwikkelen rond 

mobiliteit, diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en toekomstige 

ontwikkeling 

4. Samenwerken! Breng de juiste partners samen 

5. Combineer top-down en bottom-up! 

6. Permanente doelgroepgerichte communicatie! 

7. Practise what you preach: deel je eigen vloot, motiveer eigen 

personeel 

8. Wees creatief en geduldig  

 

 

How to mobipunt? 



Questions? 

Shared Mobility Rocks  

Join us in Brussels 2019.10.08  


