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Inleiding
Deze handleiding bevat alle noodzakelijke informatie voor organisaties die 
van plan zijn de EUROPESE MOBILITEITSWEEK van 16-22 september 
2019 of MOBILITYACTIONS te organiseren. Zoals

 � Thematische richtijnen met uitleg over het thema van 2019
 � Handboek voor lokale campagnes met de vereisten om deel te nemen 

aan dit Europees initiatief.

Het handboek begint met achtergrondinformatie over de campagne. 

Het doel van deze publicatie is lokale campagneleden te inspireren om 
aantrekkelijke campagneactiviteiten te organiseren, relevante structurele 
maatregelen in te voeren en de autoloze dag te organiseren.

Er is ook een hoofdstuk over de wijze waarop een aanvraag in kan 
worden gediend om in aanmerking te komen voor de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK Awards.

Het staat iedereen vrij om deze richtlijnen aan te passen aan de lokale 
context. De aangeboden informatie is immers niet limitatief; nieuwe ideeën 
om deze handleiding aan te vullen zijn welkom.

Achtergrond
De EUROPESE MOBILITEITSWEEK is elk jaar van 16-22 september. Dit 
Europees initiatief moedigt gemeenten, andere overheden en ngo’s aan om 
duurzaam vervoer te stimuleren en om inwoners uit te nodigen alternatieven 
voor hun auto uit te proberen.

De Europese Commissie heeft twee ambitieuze doelen voor stedelijke 
mobiliteit:

Afbouw van auto’s die in steden rijden op fosielle brandstoffen tegen 2050 

Streven naar een emissieloze logistiek in grote stedelijke centra tegen 2030

Violeta Bulc, de Europees Commissaris voor Transport, richt zich op vier 
domeinen: innovatie, digitalisatie, CO2-vrij transport en mensen.

Sinds de introductie in 2002 is de impact van de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK gestaag gestegen, zowel in Europa als mondiaal. In 
2018 werd het record qua deelnemende gemeenten verbroken: 2792 uit 54 
landen organiseerden die week activiteiten. Terwijl veel andere organisaties 
in totaal 667 MOBILITYACTIONS organiseerden.

Meer dan de helft van de gemeenten voerden in totaal 8848 structurele 
maatregelen in waarvan de meesten zich richten op de organisatie van 
het vervoer, toegankelijkheid en nieuwe of verbeterde mogelijkheden voor 
fietsers.

De week mondt uit in de autoloze dag waarop de gemeenten de hele dag 
één of meerdere zones louter voor voetgangers, fietsers en ov. In 2018 
organiseerden 1153 gemeenten deze autoloze dag.
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THEMATISCHE 
RICHTLIJNEN 2019

De richtlijnen geven meer uitleg 
over het campagnethema van dit 

jaar en een oproep tot actie (Loop 
met ons mee!), over de voordelen 

van veilig wandelen en fietsen, 
de nodige beleidsmaatregelen 

voor veiliger wandelen en fietsen 
en enkele ideeën over activiteiten 

rondom het jaarlijkse thema.
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Het thema van dit jaar: Loop 
met ons mee! 

De call to actionvan de EUROPEANMOBILITYWEEK 2019 is: Loop met ons 
mee! Hiermee staat dit jaar het thema “Veilig wandelen & fietsen” volop in de 
aandacht en wordt krachtig een te vaak onderschat vervoersmiddel belicht: 
wandelen.  

Wandelen en fietsen zijn beide ‘actieve’ vervoersmiddelen. Ze zijn cruciaal 
voor de toekomst van steden en gemeenten in heel Europa.  50 jaar geleden 
wandelde of fietste je enkel als je je geen auto kon veroorloven.  Nu kunnen 
de Europese steden zich niet langer onze te grote afhankelijkheid van de 
auto veroorloven.  WIJ kunnen het ons niet veroorloven.  

De EUROPEANMOBILITYWEEK-campagne van 2019 moedigt mensen 
aan om te kiezen voor actieve vervoerswijzen, of om wandelen en fietsen te 
combineren met het openbaar vervoer. Naast flexibiliteit hebben wandelen 
en fietsen nog veel andere voordelen: ze zijn sociaal en economisch 
toegankelijk,  maar ook ‘schoon’ en betrouwbaar én hebben  een positief 
effect op de gezondheid. En misschien nog het meest in het oog springend: 
steden waar  actieve mobiliteit overheerst , maken een positieve transformatie 
door.  

Om al deze voordelen te waarborgen, moeten wandelen en fietsen 
veilig ZIJN en er veilig UITZIEN voor het publiek. Lokale 
overheden moeten zorgen voor degelijke en aangepaste 
infrastructuur zodat voetgangers en fietsers niet 
langer “kwetsbare weggebruikers” zijn, maar zich 
veilig kunnen verplaatsen en zich veilig voelen in 
onze steden. Meer mensen zullen ervoor kiezen 
om te wandelen of te fietsen als de infrastructuur 
voldoende ruimte biedt aan voetgangers en 
fietsers. Naarmate de straten veiliger worden om te 
wandelen en te fietsen, worden steden inclusiever. 
Openbare ruimte wordt toegankelijker voor iedereen:  
jonge kinderen en hun ouders, ouderen enmensen 
met een beperkte mobiliteit.

Investeren in een veilige en comfortabele infrastructuur voor actieve 
vervoerswijzen is niet alleen een investering voor voetgangers of fietsers: 
het is een investering voor iedereen. Mensen zijn allemaal voetgangers als 
ze naar de bushalte, het station of hun parkeerplaats lopen; als ze met hun 
vrienden en familie gaan wandelen; als ze een nieuwe stad bezoeken, of als 
ze gewoon de straat oversteken om te winkelen of bij de buren op bezoek 
gaan. Een veilige en toegankelijke infrastructuur is een investering voor de 
samenleving. 

En laten we niet vergeten: respect en veiligheid voor alle weggebruikers is 
een aandachtspunt voor IEDEREEN.  

Maak wandelen en fietsen in je stad mogelijk - en maak zo je stad leefbaar. 

Loop in 2019 met ons mee!
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De voordelen van 
wandelen en fietsen 
Wandelen en fietsen kennen veel voordelen. In dit 
hoofdstuk zijn feiten en cijfers te vinden die lokale 
campagnevoerders kunnen helpen het belang 
van veiliger wandelen en fietsen in hun stad of 
gemeente beter te benadrukken.

GEZONDHEIDSVOORDELEN

Fietsers leven gemiddeld twee jaar langer dan 
niet-fietsers en nemen gemiddeld 15 % minder 
ziekteverlof.1

25 minuten stevig wandelen per dag komt neer 
op zeven jaar langer leven. Een grote studie in 
Noorwegen2 volgde een groep oudere mannen 
van 70 - 80 jaar oud, en ontdekte dat ze door 
dagelijks slechts 30 minuten te bewegen zoals 
fietsen, vijf jaar langer leefden in vergelijking met 
mannen die geen enkele lichamelijke activiteit 
uitoefenden.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). ‘Increases in physical 
activity is as important as smoking cessation for    reduction in 
total mortality in elderly men: 12 years of follow-up of the Oslo II 
study.’ British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

VOORDELEN VOOR HET MILIEU

Iemand die vier dagen per week 8 km naar zijn 
werk fietst, vermijdt 3220 km in de auto per jaar, 
het equivalent van 380 liter benzine en 750 kg 
CO2-uitstoot.3

Iemand die voor vijf autoritten van minder dan 2 
km per week overschakelt van autorijden naar 
wandelen, vermindert zijn ecologische voetafdruk 
met 86 kg per jaar (Potter 2004; gemeld door de 
Europese Fietsfederatie). 

Autobestuurders stellen zich doorgaans bloot 
aan een vervuiling die twee keer zo hoog is dan  
die van voetgangers en fietsers.4 Dat verschil 
is vooral te wijten aan het feit dat een gesloten 
omgeving (zoals een auto) gevoeliger is voor 
een hogere concentratie aan verontreinigende 
stoffen in de lucht dan een openluchtomgeving. 
Bovendien, omdat de fiets vaak de snelste manier 
is om je in een stad te verplaatsen – vooral tijdens 
piekperiodes – brengen fietsers minder tijd door 
in het verkeer en hebben ze dus minder last van 
vervuiling. 

Doet luchtvervuiling de gezondheidsvoordelen 
van fietsen en lopen teniet? Nee, de 
gezondheidsvoordelen wegen op tegen de risico’s. 
Een studie toont aan dat de gezondheidsvoordelen 
van wandelen en fietsen pas teniet gedaan 
worden na 7 uur fietsen of 16 uur wandelen in 

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). ‘Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments’. Atmospheric Environment.
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een gemiddelde stedelijke omgeving. (Tainio e.a. 
2016)5

SOCIALE VOORDELEN

Mensen die in een straat leven zonder doorgaand 
autoverkeer kennen en ondersteunen hun buren 
veel meer dan mensen in straten met veel verkeer. 
Minder gemotoriseerd vervoer in stedelijke 
gebieden en actievere vervoerswijzen kunnen het 
sociaal weefsel verbeteren en de interactie tussen 
buren stimuleren. (Bron: Aldred/Universiteit van 
Westminster)

In de ruimte die één auto gebruikt, kunnen 20 
mensen wandelen. (The Ramblers Association, 
2010)

Wandelen is een belangrijk onderdeel van 
bijna alle openbaarvervoerstrajecten, dus een 
verbeterde voetgangersinfrastructuur komt het 
openbaar vervoer ten goede.  Uit een studie blijkt 
dat een stad met een op het openbaar vervoer 
gericht stratennet een aanzienlijke toename 
van de potentiële vraag naar openbaar vervoer 
genereert.6

5.  Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). ‘Can 
Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking?’ 
Journal of Transport & Health, 3(2).
6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). ‘Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design’. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.
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VEILIGHEIDSVOORDELEN

De gezondheidsvoordelen van het fietsen wegen 
op tegen de veiligheidsrisico’s met een factor 20.7

Veiligheid in getallen: hoe meer voetgangers en 
fietsers er zijn, hoe veiliger wandelen en fietsen 
wordt. Dat komt doordat chauffeurs verwachten dat 
er meer automobilisten en voetgangers zullen zijn, 
en dus voorzichtiger rijden. Zo wordt bijvoorbeeld 
de kans op incidenten tijdens het wandelen in een 
buurt met twee keer zoveel wandelaars met 66 % 
verminderd.8

Bovendien is fietsen niet zo risicovol als vaak 
wordt gedacht. Natuurlijk is elk dodelijk slachtoffer 
er één te veel, maar er in het Verenigd Koninkrijk 
is er gemiddeld maar één dodelijk slachtoffer per 
32 miljoen gefietste kilometers. Dat is meer dan 
800 keer de wereld rond fietsen.9

Deskundigen zijn het erover eens dat we minstens 
6000 stappen per dag moeten zetten om onze 
gezondheid te verbeteren en 10 000 stappen per 
dag om af te vallen.   Dat klinkt veel, maar door 
naar het werk te wandelen en de hele dag actief te 
blijven, lukt dat makkelijk.  

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) ‘Cycling and the promotion of health’, 
Policy Studies
8. Jacobsen, P. L. (2003). ‘Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling.’ Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  Europese Fietsfederatie (ECF), https://ecf.com/resources/
cycling-facts-and-figures



14 15

ECONOMISCHE VOORDELEN 

De straten wandel- en fietsvriendelijker maken, 
leidt tot tastbare economische voordelen voor 
de plaatselijke winkels, horeca en andere 
ondernemers. Er zijn tal van voorbeelden waarbij 
het verminderen van het gemotoriseerde verkeer, 
het verminderen van het aantal parkeerplaatsen 
of het afsluiten van een straat voor auto’s, lokale 
ondernemingen ten goede komt. 

Sinds de implementatie van het nieuwe 
mobiliteitsplan in Madrid en het instellen 
van toegangsrestricties voor auto’s tot het 
stadscentrumbijvoorbeeld, is het winkelen in 
december 2018 met 9,5 % gestegen op de Gran 
Via (autovrij), met 8,6 % in het centrum van Madrid 
en met 3,3 % in het totale stedelijke gebied.10

Ook in het Verenigd Koninkrijk bleek uit een 
onderzoek dat na de invoering van nieuwe 
voetgangersinfrastructuur in een Londense wijk, 
66 % van de voetgangers verklaarde meer te 
winkelen. 90 % van de lokale ondernemers waren 
het erover eens dat de veranderingen aan de 
infrastructuur hadden geleid tot een algemene 
toename van het winkelen.11

Een studie12 opgezet door de Franse 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, studie door 
Fubicy, is samenwerking met ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, augustus 2003 – publicatie Ademe n°4841

Fietsersfederatie (Fubicy) en CNRS met steun 
van de Franse regering, heeft uitgewezen dat 
voetgangers bijna twee keer zoveel tijd doorbengen 
in plaatselijke winkels dan automobilisten. Ook 
fietsers brengen meer tijd door in plaatselijke 
winkels dan automobilisten.

Naast de economische voordelen voor de lokale 
bedrijven, levert actieve mobiliteit ook aanzienlijke 
besparingen op voor particulieren. Uit een 
Belgische studie13 in opdracht van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest blijkt dat de gemiddelde 
Brusselaar die een auto door een fiets vervangt, 
jaarlijks 2.853 euro zou besparen op kosten zoals 
onderhoud, belastingen en brandstof. Daarbij zijn 
de aankoopkosten nog niet eens meegerekend. 

13.  Transport & Mobiliteit Leuven. (2012). ‘Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020’, voor het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijd 
doorgebracht 

in lokale 
winkels
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Maatregelen op 
lange termijn in 
Europese steden
Wat kunnen lokale overheden doen om 
het gebruik van actieve vervoerswijzen te 
bevorderen? Lees enkele voorbeelden van 
activiteiten en maatregelen die steden kunnen 
invoeren.

Er is een aanzienlijk potentieel om meer te 
wandelen en te fietsen in steden waar de 
afstanden over het algemeen kort zijn. Zo 
maken bijvoorbeeld Londenaren dagelijks bijna 
2,4 miljoen verplaatsingen met gemotoriseerde 
middelen (auto, motor, taxi of openbaar vervoer) 
die te voet (minder dan 2 kilometer) kunnen 
worden afgelegd. 40 % van deze verplaatsingen 
betekenen voor de meeste mensen minder dan 
10 minuten lopen. Een studie heeft nog eens 1,2 
miljoen gemotoriseerde verplaatsingen in kaart 
gebracht die gedeeltelijk gewandeld zouden 
kunnen worden (zoals het rijden naar of het nemen 
van de bus van/naar een station).14

Om dit potentieel te verwezenlijken moet 
er dus worden geïnvesteerd in wandel- en 
fietsinfrastructuur. De Europese politieke en 
administratieve besluitvormers maken zich echter 
vaak zorgen over de toename van files bij de 
invoering van wandel- en fietsmaatregelen in hun 
steden en gemeenten. Toch blijkt uit verschillende 
case studies van het FLOW-project15 dat de 
aanleg van wandel- of fietsinfrastructuur de files 
net verminderen. Zo heeft de invoering van een 
verbeterde voetgangersinfrastructuur in Straatsburg 
bijvoorbeeld geleid tot een vermindering van de 
reistijd van de bussen met 40%.

14.  Transport in London, 2017, ‘Analysis of Walking Potential’
15.  FLOW, enkele feiten: https://bit.ly/2ve8wjS
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Er kunnen verschillende soorten maatregelen worden genomen om het 
fietsen en wandelen te bevorderen en om deze vormen van mobiliteit veilig 
te maken.

PLANNING VOOR DUURZAME MOBILITEIT 

Het is van belang om consequent en specifiek wandel- en fietsbeleid 
te ontwikkelen en af te stemmen op het bredere mobililiteitsbeleid in een 
gemeente. Deze plannen kunnen deel uitmaken van, of geïntegreerd worden 
in het Plan voor Duurzame Stedelijke Mobiliteit (SUMP, Sustainable Urban 
Mobility Plan) van een stad.

Krakau was de eerste stad in Polen die in 1993 een duurzaam vervoersbeleid 
aannam dat gericht was op een beter gebruik van de ruimte en een eerlijke 
behandeling van alle verschillende vervoerswijzen. Met dat uitgangspunt 
werd de stad opgedeeld in drie zones (A, B en C). Alle A-zones waren 
enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers, de B-zones waren beperkt 
toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen en de C-zones waren 
voornamelijk voor het autoverkeer. In alle zones was het een belangrijke 
doelstelling om de stad toegankelijker te maken voor personen met beperkte 
mobiliteit. Daarom introduceerde Krakau steminformatiesystemen bij 
verkeerslichten, werden sommige stoepranden bij kruispunten verlaagd en 
werden er liften geïnstalleerd op grote kruispunten met meerdere niveaus. 
Op sommige trottoirs werden geleidelijnen (ribbels) aangebracht om 
het nabijgelegen kruispunt aan te geven voor blinden. Deze verbeterde 
infrastructuur kwam ten goede aan alle gebruikers, niet alleen aan mensen 
met beperkte mobiliteit.16

In het kanton Bazel in Zwitserland is wandelen en fietsen zelfs het 
uitgangspunt van hun Stadsplan voor Duurzame Mobiliteit. Dit strategisch 
document voorziet in de implementatie van een mix van infrastructuur- en 
bewustmakingsmaatregelen. Tot de meest zichtbare maatregelen behoren 
de bouw van een fiets- en loopbrug over een gevaarlijk kruispunt, het 

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr



18 19

voorzien in meer fietsenstallingen bij grote openbaarvervoersknooppunten, 
of campagnes rond gepersonaliseerde vervoersplanning. 

Daarbovenop kan het toevoegen van een ‘wandel-‘ of ‘fietsambtenaar’ aan 
het stadspersoneel, zoals in Wenen17, bijdragen tot een betere planning en 
coördinatie van actieve mobiliteitsplannen en -acties. 

VERBETERDE INFRASTRUCTUUR

Als we het over wandel- en fietsinfrastructuur hebben, is het van essentieel 
belang dat er brede, comfortabele, veilige en goed onderhouden trottoirs en 
fietspaden zijn.

In het centrum van Parijs is een nieuwe autovrije 
ruimte van acht hectare langs de Seine gecreëerd 
voor wandelen, fietsen en vrijetijdsbesteding.18 Tot 
voor kort was dat gebied een overvolle snelweg 
langs de rivier met veel gemotoriseerd verkeer. Zes 
maanden nadat de kade toegankelijk werd gemaakt 
voor fietsers en voetgangers, registreerde Parijs 1.349 
minder auto’s (28,8 %) per dag in het stadscentrum 
(februari 2017 in vergelijking met 2016). Dit past in 
een context van grote investeringen in fietspaden 
en de invoering van uitgestrekte zones 30 km/u, 20 
km/u, ‘ontmoetings –‘ en voetgangerszones.19

Goede fiets- en wandelinfrastructuur voorzien is niet enkel mogelijk in grote 
steden zoals Parijs. Ook middelgrote steden zoals Vitoria-Gasteiz (Spanje), 
Groningen (Nederland) of Graz (Oostenrijk) nemen innovatieve maatregelen 
om actieve mobiliteit zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. 

Vitoria-Gasteiz was een pionier in het introduceren van het concept 

17.  Stad Wenen: https://www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/mobilitaetsagentur.html
18.  Europese Commissie, 2017, Health Equity Pilot Project, https://bit.ly/2vj8nwQ
19.  SOOT-vrije steden: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/paris
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28.8%

‘superblokken’.20 De stad werd opgedeeld in een 
aantal gebieden waarin voorrang wordt gegeven aan 
mensen die zich te voet of met de fiets verplaatsen. 
Auto’s en openbaar vervoer worden uit die gebieden 
geweerd en omgeleid naar de omliggende wegen. 
In 2014, na de implementatie van de superblokken, 
gebeurt in Vitoria-Gasteiz  gemiddeld 67 % van de 
verplaatsingen te voet of met de fiets. 21 

In de stad Groningen in het noorden van Nederland, 
is sinds de jaren zeventig de fietsinfrastructuur 
ontwikkeld om fietsers voordelen te bieden ten 
opzichte van automobilisten. De infrastructuur 
omvat een aantal “fietsstraten” die als fietsroutes 
zijn ontworpen, maar waarin ook auto’s zijn 
toegestaan. Dit type infrastructuur verbetert de 
veiligheid van fietsers aanzienlijk. De stad blijft 
zijn fietsinfrastructuur verder verbeteren met de 
invoering van verwarmde fietspaden en intelligente 
verkeerslichten met voorrang voor fietsers.22 Volgens 
de Nederlandse regering gebeurt in Groningen bijna 
de helft van alle verplaatsingen met de fiets.23

In Graz werkt men met een totaalplan voor het bevorderen van actieve 
mobiliteit, door middel van investeringen in fietsinfrastructuur en 
informatiecampagnes. Het fietsnetwerk van de stad bestaat uit 123 km 
fietspaden en 800 km fietsvriendelijke 30 kilometerzones. Graz heeft ook 
één van de grootste aaneengesloten voetgangersgebieden ter wereld (6 
% van de binnenstad).24 Dit resulteert in een hoog gemiddelde voor zowel 
fietsen als wandelen: elk 20 %.25

20.  CIVITAS maatregelen: https://civitas.eu/measure/superblocks-model
21.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=158&map=1 
22.  The Guardian, Hoe Groningen een fietsmodel uitvond voor alle steden ter wereld, https://bit.
ly/2emxN54
23. Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement, 2018, Fietsfeiten, https://bit.ly/2vqpzAF
24.  SOOT-vrije steden: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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Kijkend naar kleinere steden, heeft de winnaar van de 
EUROPEANMOBILITYWEEK Award 2018, Igoumenitsa (Griekenland) zijn 
fietsnetwerk verbeterd (aanleg van nieuwe rijstroken, uitbreiding, renovatie, 
bewegwijzering) en systemen ontwikkeld voor het verhuren en delen 
van fietsen. De stad creëerde en vergrootte ook voetgangersstraten, en 
verbeterde trottoirs, kruispunten en zebrapaden. 

FIETSENSTALLING

Het aanbieden van aangepaste fietsstallingen is essentieel om het fietsen in 
de stad te bevorderen, een verbinding met het openbaar vervoer tot stand te 
brengen of gewoon om mensen in de binnenstad te laten wandelen nadat ze 
er met de fiets naartoe zijn gereden. 

Veel Europese steden investeren in fietsstallingen en creëren soms 
enorme structuren om aan de vraag te voldoen. In Utrecht in Nederland 
bijvoorbeeld, zal de fietsstalling onder het station eind 2020 12 500 fietsen 
kunnen stallen.26 Hoewel hun prestaties minder spectaculair lijken, zijn 
Bulgaarse steden zeer actief in het aanleggen van nieuwe fietsstallingen, 
want de nationale verordening van 2016 in verband met fietsstallingen, stelt 
dat op verschillende locaties in stedelijke gebieden fietsstallingen  moeten 
worden voorzien. De verordening geldt onder andere voor woonwijken 
(1,5 fietsstalling per appartement), studentenwoningen (1 fietsstalling per 
2 bedden), kantoorgebouwen (1 fietsstalling per 100m2 kantoorruimte), 
winkels (1 fietsstalling per 35m2) en natuurlijk haltes van openbaar vervoer (1 
fietsstalling per 30 personen/uur).27

Innovatieve ontwerpen voor fietsstallingen zijn kenmerkend voor Europese 
steden, zoals Hradec Králové in Tsjechië waar in 201528 een volledig 
geautomatiseerde ‘parkeertoren’ werd gebouwd. De zeven verdiepingen 
tellende toren biedt een beveiligde stalling voor ruim 110 fietsen op een ruimte 
van slechts 8 m x 8 m. De toren ligt in de directe nabijheid van het station, 

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Gebouwen aanpassen aan Duurzame Mobiliteit, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatisch Parkeersysteem voor Fietsen, https://bit.
ly/2ICoE8y

zodat de stalling zichtbaar is en bewoners zich naadloos kunnen verplaatsen 
met duurzame vervoersmiddelen. 

HET TOEPASSEN VAN NIEUWE HULPMIDDELEN 
VOOR WANDELEN EN FIETSEN

Het gebruik van apps en andere technologieën 
kan steden helpen om hun inwoners te mobiliseren 
en meer te laten wandelen en fietsen. De 
gemeente Gdansk (Polen) introduceerde een 
actief mobiliteitsspel in een aantal lokale scholen. 
Leerlingen konden hun wandel- en fietstochten 
registreren door hun gepersonaliseerde kaart 
te scannen via elektronische sensoren. Drie 
maanden na de start van de campagne bedroeg 

het aantal leerlingen dat te voet naar school kwam 57,4 %, vergeleken met 
48,4 % voor de campagne.29 In Bologna beloont de Bella Mossa-app30 fietsers 
en voetgangers met cadeautjes, zoals bioscoopkaartjes of gratis drankjes in 
deelnemende bars. Dankzij de app bewegen 15 000 gebruikers regelmatig.

De introductie van elektrische fietsen, e-bikes, bevordert het fietsgebruik voor 
langere ritten, en maakt fietsen toegankelijker, bijvoorbeeld voor senioren. 
Door elektrische fietsen op te nemen in hun openbaar aanbod aan fietsdelen, 
kunnen steden e-bikes voor iedereen beschikbaar stellen. Twee uitstekende 
voorbeelden zijn Milaan met zijn BikeMi-plan31 en Madrid met zijn BiciMAD-
plan32. Deze steden bieden respectievelijk 1150 en 2028 e-bikes aan hun 
inwoners aan. De Madrileense vloot is 100 % elektrisch, in Milaan delen de 
elektrische en gewone deelfietsen dezelfde docking stations.

29.  SWITCH, alle feiten op een rijtje: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  REFORM Goeie Voorbeelden https://bit.ly/2GuwwFS
31.  BikeMi website : https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
32.  BiciMAD website : https://www.bicimad.com/index.php?s=que

toename van 
leerlingen die naar 

school lopen in 
Gdańsk als gevolg 

van een actief 
mobiliteitsspel

9%



22 23

REGELGEVING EN BEWUSTMAKING

Naast het veiliger maken van fietsen en wandelen, maakt de invoering 
van 30 km/u-zones ook het gemotoriseerde verkeer stiller en vermindert 
zo het lawaai en de uitstoot in bepaalde gebieden. In Duitsland hebben de 
Ministers van Verkeer ingestemd met wetswijzigingen om de invoering van 
30 km/u-zones langs hoofdwegen in de buurt van scholen, kleuterscholen 
en ziekenhuizen, te vergemakkelijken. Tot nu toe waren die beperkt tot 

vermindering 
van het totale 
dagelijkse 
volume aan 
motorrijtuigreizen 
dankzij het 
initiatief van de 
School Streets in 
Bolzano

8%

kinderen daarna geheel of gedeeltelijk naar school wandelde in plaats van 
met de auto kwam. Een studie van Kingham en Ussher (2007) toont aan 
dat “wandelende bussen” kunnen helpen om het gemeenschapsgevoel te 
versterken en kinderen te helpen om op jonge leeftijd sociale vaardigheden 
te ontwikkelen. Het concept verspreidt zich nu naar verschillende landen 
waaronder Ierland, waar steden als Dublin, Waterford en Limerick deze good 
practice promoten.

Wandel- en fietscampagnes zijn niet alleen gericht op kinderen. In 
Brussel hebben bewustmakingscampagnes zoals “Bike to Work”34 of 
“Bike Experience”35 bijgedragen tot een gedragswijziging naar de fiets toe, 
terwijl wandelen aangemoedigd wordt door de uitbreiding van het centrale 
voetgangersgebied tot 50 hectare, het op één na grootste in Europa. 

34.  Bike to work website: https://www.biketowork.be/ 
35.  Bike Experience website: https://bikeexperience.brussels/

deelnemers 
aan de 

wandelbus 
in de 

basisschool 
in Córdoba, 

geheel of 
gedeeltelijk 

verplaatst naar 
lopen

43.7% 

woongebieden. 

Het initiatief “Schoolstraten” draagt bij tot meer 
veiligheid en meer autonomie in het vervoer van 
kinderen die naar de basisscholen in Bolzano 
gaan. Het initiatief legt een tijdsbeperking op 
waarbij auto’s bepaalde straten rond een school 
voor een korte periode (bv. 15 minuten) tijdens 
de spitsuren aan het begin en einde van de 
schooldag, niet in mogen. Dit voorkomt dat ouders 
de kinderen met de auto aan de schoolpoorten 
afzetten en ophalen. Er zijn ongeveer 6000 
basisschoolkinderen in Bolzano, een stad waar 
80 % van alle verplaatsingen niet met de auto 
gebeuren. Om aan te tonen welke files het 
“Schoolstraten”- initiatief voorkomt: als die 6000 
kinderen naar school zouden worden gebracht 
met de auto, zouden er tijdens de spitsuren 
minstens 4800 extra ritten op het wegennet 
worden gemaakt. Dat komt overeen met 8 % van 
het totale aantal ritten met een motorvoertuig per 
dag.33

Het pilotproject “de wandelende bus” (d.w.z. een 
wandel-naar-schoolgroep) in een basisschool in 
Córdoba (Spanje) toonde aan dat 43,7 % van de 

33.  FLOW, 2018, De rol van wandelen en fietsen in het 
verminderen van files, https://bit.ly/2a01oAX
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Welke activiteiten kunnen 
we organiseren om 
multimodaliteit te bevorderen?  

Maak gebruik van sociale media en betrek uw 
bewoners:

Promoot wandelen en fietsen op je sociale media. Gebruik de oproep 
tot actie van dit jaar en de bijbehorende hashtag: Loop met ons mee! 
& #WalkWithUs  
Daag je inwoners uit om te wandelen: start een campagne op sociale 
media en betrek lokale handelaars en horeca Vraag mensen hoe 
lang het in het weekend duurt om naar hun favoriete café of park te 
wandelen. En kijk dan of ze gelijk hebben! Wedden dat ze de afstand 
en tijd overschatten? Terwijl ze daar zijn, kunnen ze winkelen of een 
lekkere kop koffie drinken en een taartje eten, en dan een andere 
route naar huis nemen.
Organiseer een selfiewedstrijd op sociale media. Laat mensen foto’s 
van zichzelf plaatsen terwijl ze wandelen of fietsen om van A naar B 
te gaan, en beloon ze met een leuke prijs! Dat kan een leuke gadget 
zijn of een dienst die gelinkt is aan wandelen en/of fietsen.

Wandelen en fietsen gaan niet alleen over mobiliteit, 
maar ook over het verbinden van mensen: 
Actieve mobiliteit is goedkoop en moet voor iedereen beschikbaar 
zijn. Laat zien dat een stad die uitgerust is voor meer wandelen en 
fietsen, ook toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit.
Laat mensen hun wandel- en fietservaring delen. Zo kunnen actieve 
‘mobiliteitskampioenen’  een week lang vrijwilligers begeleiden bij hun 
dagelijkse verplaatsingen, en hen de mooiste routes laten zien. 

Vraag mensen in bedrijven en scholen om op een kaart aan te geven 
waar ze wonen. Mensen die langs dezelfde routes pendelen, kunnen 
zich samen verplaatsen, te voet of met de fiets! 

Organiseer actieve mobiliteitswedstrijden in of tussen werkplekken, 
buurten en scholen om mensen aan te moedigen om meer te fietsen 
en te wandelen. Geef hen een echte stimulans om de auto thuis te 
laten, zoals een waardevolle prijs (bijvoorbeeld een fiets of een extra 
vakantiedag).
Werk samen met andere steden en organiseer een interstedelijke 
wedstrijd via een gemeenschappelijke mobiele app. Wie zal de 
meeste stappen zetten? 
Er zijn zoveel actieve mobiliteitsmodi: wandelen, fietsen, e-bikes, 
bakfietsen, kick-scooters en zelfs skeelers, skateboards of 
hoverboards. Organiseer een tijdelijk ‘actief mobiliteitspunt’ waar 
mensen nieuwe mobiliteitsmodi kunnen testen. 
Implementeer een tijdelijk interactief bewegwijzeringssysteem, 
wegwijzers waarop mensen de afstand en tijd kunnen schrijven die 
nodig is om een bepaald punt te voet of met de fiets te bereiken.
Veel mensen verkennen vaak hun stad alleen met de auto. Organiseer 
‘alternatieve tochten’ te voet of met de fiets en help hen hun stad op 
een andere manier te ontdekken: als toerist in hun eigen stad!
Gebruik de activiteitenweek om pop-upparken of pop-
upontmoetingsplaatsen te creëren. In plaats van parkeerplaatsen 
krijgen mensen de ruimte om nieuwe vrienden te ontmoeten en 
plezier te maken!

Betrek buurtbewoners en belanghebbenden om het 
hele jaar door beter te kunnen wandelen en fietsen:

Gebruik deze campagne om een enquête uit te voeren bij je 
inwoners. Hoe denken zij over wandelen en fietsen in hun stad, welke 
veranderingen zouden zij graag zien en wat zou hen overtuigen om 
de auto thuis te laten? Als je stad toch van plan is (of bezig is met) 
een consultatieronde uit te voeren voor bijvoorbeeld een Duurzaam 
Stedelijk Mobiliteitsplan, dan is de EUROPEANMOBILITYWEEK de 
perfecte gelegenheid om hiermee te starten!
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Werk samen met een lokale deelfietsenorganisatie en stel je inwoners 
een speciaal aanbod voor tijdens de week. September is een goed 
moment voor een nieuwe gewoonte: naar school of werk fietsen of 
wandelen! 
Er zijn veel mobiele apps om wandelen en fietsen comfortabeler en 
aantrekkelijker te maken.  Waarom niet werken met één van deze 
apps ? 36 
Werk samen met de media om regelmatig aandacht te krijgen op de 
lokale radio. Sommige radiostations bieden gereduceerde tarieven 
voor lokale initiatieven. Misschien kan je zelfs onderhandelen over 
gratis verslaggeving of sponsoring.  
Werk samen met de trein- en/of andere openbaarvervoerbedrijven in 
je stad en zorg ervoor dat mensen worden aangemoedigd om naar 
hun stations te wandelen of te fietsen.  Functioneel en gemakkelijk te 
gebruiken fietsstallingen kunnen zeker helpen.  

Educatie is de sleutel tot het vergroten van het 
aandeel van wandelen en fietsen op lange termijn:

Hoe eerder kinderen wandelen en fietsen ontdekken, hoe eerder 
ze daar als volwassene ook de voorkeur zullen aan geven en hun 
goede gewoonte zullen behouden. Ontwikkel samen met scholen 
pedagogische hulpmiddelen en/of  spelletjes en maak van de nieuwe 
generatie de actieve mobiliteitsgeneratie. 
Er zijn inspanningen geleverd om vrachtwagens en zwaardere 
auto’s (de zogenaamde SUV’s) minder gevaarlijk te maken bij 
een aanrijding met voetgangers of fietsers. Veel ongevallen zullen 
worden vermeden omdat ze worden uitgerust met voetgangers- 
en fietsersdetectiesystemen. Andere verbeteringen zijn onder 
meer dodehoekspiegels voor bestuurders van vrachtwagens en 
bestelwagens. Laat voorbeelden van deze veiligere voertuigen zien in 
samenwerking met lokale verdelers, bedrijven of garages en vergroot 
zo de bewustwording.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Organiseer een campagne voor kinderen en volwassenen over 
reflectoren. Die verminderen het risico om betrokken te raken bij een 
ongeval met 85 %. Laat je inspireren door de Deense “Nationale 
Reflectordag”: deel reflectoren uit en organiseer een “Reflector Run”.

Pas je taal en je boodschap aan: 

Gebruik argumenten die een duidelijke impact hebben op het dagelijks 
leven om mensen aan te moedigen zich te voet of met de fiets te 
verplaatsen: het is goedkoper, het is gratis sporten, het gaat sneller 
dan de auto…  Algemene gezondheids- en/of milieuargumenten zijn 
soms te abstract.
Stimuleer wederzijds respect tussen alle vervoersmiddelen en 
herinner de autobestuurders eraan dat voetgangers en fietsers de 
meest kwetsbare groepen zijn, en dus voorrang hebben.
Om wandelen en fietsen te bevorderen, gebruik bestaande, 
comfortabele en aangename infrastructuur en promoot respectvol 
gedrag. 
Praat niet te veel over veiligheid, in de geest van de mensen is 
verkeersveiligheid = gevaar.
Wanneer je de toegang van voertuigen tot bepaalde zones regelt, 
SLUIT je ze niet (voor auto’s), maar OPEN je ze (voor mensen)! 

Wees ambitieus:

Organiseer een autovrije dag in de hele stad 

Omdat de autovrije dag dit jaar op een zondag (22 september) valt, 
kun je voor gezinnen en toeristen een alternatief aanbod aanbieden 
en promoten, en hen uitnodigen om alle mobiliteitsmogelijkheden uit 
te proberen. Omdat je straten autovrij zullen zijn, kun je een festival 
organiseren, zoals dit in Wenen, https://www.streetlife.wien/streetlife-
festival/ 
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Of waarom niet: een wereldrecord breken? Er zijn genoeg 
wereldrecords te vestigen of te breken.
Laat je inspireren door de “Activity Box” voor lokale campagnevoerders, 
opgesteld door de Duitse nationale EUROPEANMOBILITYWEEK-
coördinator. 
Een greep uit de ideeën: het lanceren van een fotowedstrijd waarbij 
inwoners de beroemde foto van de Beatles op Abbey Road naspelen 
op... een zebrapad.  Of waarom niet deelnemen aan de Europese 
fotowedstrijd? Meer originele ideeën (in het Duits) zijn te vinden op 
https://bit.ly/2Br5Lmz
Kies een aantal ideeën uit de beste voorbeelden die door de Europese 
Fietsersfederatie zijn gekozen: https://bit.ly/2CiVt4e

Bronnen

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO



31

HANDBOEK

Het Handboek voor campagneleden 
legt drie deelnemingscriteria uit 

(activiteiten gedurende de week, 
structurele maatregelen en de 

autoloze dag) en hoe u zich online 
kan aanmelden. Het bevat ook een 

hoofdstuk over de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK Awards.

DRIE ELEMENTEN VOOR DEELNAME

De drie criteria om deel te nemen

Elke gemeente in Europa en daarbuiten kan deelnemen aan de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK. De online registratie wordt goedgekeurd worden als ze 
voldoet aan minstens één van de volgende criteria:

 � Activiteiten organiseren tijdens de week van 16-22 september rond het 
thema multimodality.

 � Minstens één structurele maatregel invoeren die bijdraagt tot het 
promotenvan andere duurzame vervoersmiddelen dan de particuliere 
auto. Maatregelen die al ingevoerd zijn de laatste 12 maanden komen 
ook in aanmerking, mits ze gepromoot worden tijdens de week van 16-
22 september.

 � Organiseer de autoloze dag, liefst op 22 september, door voor 
minstens één dag één of meerdere zones vrij te maken voor 
voetgangers, fietsers en het ov (1 uur voor en 1 uur na de werkuren). 

Gemeenten die aan alle drie de criteria voldoen, worden ’Gouden Deelnemers’ 
en kunnen zich kandidaat stellen voor de EUROPESE MOBILITEITSWEEK 
Awards. (zie hoofdstuk hieronder)

ONLINE REGISTREREN

Ga naar www.mobilityweek.eu en klik op de registratieknop.

30
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Nadat u zich voor het eerst heeft geregistreerd of ingelogd hebt op het 
bestaande account, moet u het online registratieformulier invullen. U kunt 
Nederlands als de taal kiezen voor de gemeenten.

Gemeenten moeten volgende informatie geven:

 � Activiteiten georganiseerd in de week van 16-22 september.
 � Structurele maatregelen die ingevoerd zijn de voorbije 12 maanden en 

die gepromoot worden in de week van 16-22 september.
 � Informatie over de zone(s) die afgesloten worden voor het verkeer 

tijdens de autoloze dag en activiteiten gedurende die dag.
 � EU-gerelateerde initiatieven waaraan de gemeente ook deelneemt.

Na de online registratie zal de Nationale Coördinator de inschrijving 
bevestigen. Daarna wordt een automatische bevestigingsmail verstuurd. 
Pas daarna wordt de deelname van de gemeente zichtbaar op de 
deelnemerspagina.

U zult te allen tijde de ingegeven informatie kunnen wijzigen, tot eind 
september.

Indien nodig kunt u gemakkelijk het profiel van de gemeente updaten met 
de naam en het mailadres van de campagneleider die in de gemeente 
verantwoordelijk is voor de EUROPESE MOBILITEITSWEEK. Als de 
gemeente al een profiel heeft, maar u kent de logindetails of het mailadres 
niet meer, neem dan contact op met de Nationale Coördinator of het Europees 
Secretariaat.

Het charter ondertekenen is alleen nodig indien de gemeente zich kandidaat 
stelt voor de EUROPESE MOBILITEITSWEEK Award.
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HOE TE BEGINNEN

Analyseer eerst het thema van dit jaar, Multimodality, kijk wat het inhoudt 
en stel een focus die past bij de gemeente en de nationale context. Geef 
voorrang aan goede voorbeelden die al bestaan. Kijk hoe die eventueel 
kunnen verbreed worden of verder ontwikkeld, en maak dan plannen hoe u 
dat kan aanpakken.

Zorg voor politieke steun. Als het college van b & w moeilijk aansluiting 
vindt bij het thema van dit jaar omdat ze het als niet relevant beschouwen 
voor hun gemeente, vraag dan een ondersteunende brief aan de Nationale 
coördinator. 

Start geen polemiek en wees niet te negatief in de boodschappen die 
u wilt overbrengen. Het is niet realistisch om te verwachten dat we alle 
private auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen van de weg kunnen 
halen om de negatieve economische effecten van individueel gemotoriseerd 
vervoer op te lossen, maar we kunnen wel aantonen dat er een scala aan 
opties beschikbaar zijn voor het publiek en voor bedrijven om goederen te 
vervoeren.

Verzamel bewijzen. Verzamel feiten en cijfers die duurzame mobiliteit in de 
gemeente ondersteunen. Gebruik ze als bewijs om de boodschappen naar 
de verschillende doelgroepen kracht bij te zetten.

Ga samenwerkingen aan. Slimme en duurzame mobiliteit is een lang proces 
dat niet enkel politieke steun vereist, maar ook toegewijde partners. Moedig 
autoriteiten aan om zo’n partner te worden en betrek zoveel mogelijk lokale 
actoren. Elke organisatie kan makkelijk partners zoeken die relevant zijn voor 
de verschillende evenementen, en de voorbereiding van de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK. Zij kunnen een hechte samenwerking realiseren.

Daarom zouden lokale organisaties samenwerkingen kunnen aangaan met 
ov-maatschappijen, milieu-, gezondheids- en sportverenigingen, lokale 
ondernemers (ook hun externe contacten zoals klanten, leveranciers, 
partners), de (lokale) media enz.

Bedrijven zijn vaak geïnteresseerd om mee te werken omdat ze zo 
hun verantwoordelijkheid aanvaarden om actie te ondernemen tegen 
de klimaatverandering en zorg te dragen voor de gemeenschap en de 
gezondheid van hun werknemers. De gemeente kan deze argumenten 
gebruiken om meer partners over de streep te trekken.

Bedrijven, organisaties en andere potentiële partners die plannen hebben 
om gedurende het jaar activiteiten te organiseren, kunnen zich individueel 
registreren. Dankzij de optie MOBILITYACTIONS kunnen zij hun acties 
delen op www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions 

Bouw verder op bestaande initiatieven. Of het nu lokaal is, regionaal of 
nationaal, er bestaan zeker al veel initiatieven die op de één of andere manier 
verband houden met de focus van de campagne. Hier aansluiting bij zoeken 
kan de zaak versterken, de boodschappen meer gehoor geven en minder 
inspanningen vergen.

ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 16-22 
SEPTEMBER

Er wordt gevraagd aan gemeenten bij het ontwikkelen van hun programma 
om zich te focussen op het thema van dit jaar,multimodality. Ze kunnen ook 
activiteiten organiseren rond specifieke thema’s die gaan over duurzaam 
stedelijk vervoer. Hier is een aantal voorbeelden van terugkerende activiteiten:

De officiële lancering van de EUROPESE MOBILITEITSWEEK 

Openbare en media-evenementen op 16 september zijn perfect om de 
campagne te lanceren. Dan kan:

 � Het charter publiekelijk worden ondertekend in aanwezigheid van een 
bestuurder om de betrokkenheid te tonen.

 � Structurele maatregelen die de gemeente heeft verbeterd onder de 
aandacht brengen of, lanceren.

 � Speciale aanbiedingen introduceren zoals een ticket met speciale ov-
tarieven.

 � Een wandel- of fietstocht organiseren.

Vergeet niet vooraf de media, partners en inwoners uit te nodigen!

Activiteiten rond ov

Alle ov-maatschappijen kunnen de campagne gebruiken om hun multimodale 
oplossingen te promoten als alternatief voor de auto.

Hierna volgen een aantal activiteiten, specifiek rond ov.
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 � Forenzen met het ov: introduceer speciale aanbiedingen, bied drankjes 
aan na het werk op de bus of aan bushaltes, zet een uitdaging op 
poten voor forenzen, organiseer een debat tussen ov en forenzen, 
informeer reizigers over carpooling en de mogelijkheden van autodelen 
enz.

 � Toegankelijk ov: werk samen met organisaties voor mensen met een 
beperking1, organiseer activiteiten met rolstoelen of geblinddoekt om 
mensen te leren begrijpen met welke uitdagingen mensen met een 
verminderde mobiliteit te maken krijgen enz.

 � Communicatie met klanten en medewerkers: neem enquêtes af om de 
tevredenheid en verwachtingen te meten van gebruikers, organiseer 
bezoeken aan de kantoren van de openbare vervoersmaatschappijen 
waar ze uitleg krijgen over frequentie, snelheid en routes, bereid een 
tentoonstelling voor over innovatief ov, met testritten van nieuwe, 
schone en slimme voertuigen enz.

Fietsactiviteiten

Fietsen heeft te maken met alle aspecten die zorgen voor een ’leefbare stad’. 
Fietsen bespaart ruimte en energie, en veroorzaakt geen lawaai of vervuiling, 
zoals:

 � Woon-werkverkeern met de fiets: voorzie een informatiepunt, stel 
een systeem op van ’partnering’ voor nieuwe en meer ervaren 
fietsers, organiseer een ’Fiets naar het Werk’-dag, bied mensen die 
fietsen naar het werk een ontbijt aan, gebruik bestaande apps voor 
fietsuitdagingen, neem deel aan de Sociale Fietsuitdaging enz.

 � Fietsdiensten en -infrastructuur: werk samen met lokale 
fietsverenigingen, biedt een fietshersteldienst aan, deel informatie over 
veilige fietsroutes, organiseer een tocht langs een recent aangelegd 
fietspad, vraag lokale fietsverenigingen of de politie om fietsen te 
registreren tegen diefstal enz.

 � Fietsen is hip: organiseer een tentoonstelling met de nieuwste 
fietsmodellen en prototypes, houdt een modeshow met fietskledij of 
ontwikkel fietskits enz.

1. https://iederin.nl/

Wandelactiviteiten

Wandelen wordt vaak vergeten, maar is een de belangrijkste manier om zich 
te verplaatsen. De volgende activiteiten zijn gemakkelijk te organiseren.

 � Lopen: stimuleer dat bedrijven2 personeel dat lopend naar het werk 
komt, beloont (bijvoorbeeld met een ontbijt, een geldelijke beloning 
of extra vakantie), laat de algemeen directeur in de straten rond het/
de gebouw(en) wandelen om te beoordelen hoe het aanbod voor 
wandelaars is enz.

 � ’Levende Straten’: laat politici de stad te voet verkennen om problemen 
vast te stellen zoals fysieke obstructies, oneffenheden in het voetpad, 
illegale parkeerplaatsen, zwerfafval enz.

 � ’Parkingday’: nodig inwoners uit om op een creatieve manier gebruik te 
maken van parkeerplaatsen, plant bomen in een minder aantrekkelijke 
straat, zorg ervoor dat winkeliers meedoen aan de campagne.

 � Scholen: laat kinderen op hun dagelijkse traject naar school begeleiden 
door bestuurders, politici, elke activiteit of wedstrijd is een goed idee, 
gebruik nieuwe technologieën om de kinderen te betrekken enz.

 � Slow lanes3: organiseer wandelingen, fietstochten of picknicks langs 
bestaande of officieuze (neem voorzorgsmaatregelen) groene paden, 
begeleid door lokale vertegenwoordigers.

2. https://wandelnet.nl/wandel-naar-je-werk-dag-2018
3.https://bit.ly/2xu9Bq9
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Promotie van verantwoord autogebruik

Ook zij die de auto om bepaalde redenen nodig hebben, kunnen bijdragen 
aan een duurzame stedelijke omgeving.

Denk aan een breed aanbod aan activiteiten, zoals deze hieronder. De 
activiteiten kunnen gaan van voorzichtig en veilig rijden, tot meer passagiers 
per auto (samen rijden).

 � Geef aan individuele chauffeurs in de file een stressbal of iets anders 
om hen bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag.

 � Vraag aan autorijscholen om cursussen te geven rond energie-efficënt 
rijden (ecodriving).

 � Promoot ecodriving bij professionels zoals chauffeurs, taxichauffeurs, 
chauffeurs van bedrijven en instellingen enz.

 � Lanceer met de benzinstations een campagne om het regelmatig 
controleren van de bandenspanning aan te moedigen (minder dan 0.4 
bar betekent 10% minder brandstofverbruik).

 � Organiseer wedstrijden waarbij chauffeurs hun rijbewijs voor een 
bepaalde periode inleveren in ruil voor een abonnement op het ov en 
deelfietsen/auto’s.

 � Vraag in uitzendingen met verkeersinformatie op lokale zenders 
aan chauffeurs om hun gedrag te veranderen door andere 
vervoersmogelijkheden te combineren om de files te vermijden.

 � Bied autodelen en een carpoolingsysteem aan.
 � Als er geen systeem van autodelen4 bestaat in de gemeente, doe dan 

onderzoek naar mogelijke kandidaten om zo’n systeem uit te bouwen.
 � Organiseer een tentoonstelling waarop het publiek schone, elektrische 

en hybride auto’s kan testen, en auto’s op natuurlijk gas.
 � Bekijk of de burgemeester of wethouders gedurende de EUROPESE 

MOBILITEITSWEEK met een elektrische auto, of de fiets kan rijden 
om media-aandacht te krijgen.

Stedelijke vrachtvervoeractiviteiten

Duurzame mobiliteit gaat niet enkel om de manier waarop we ons verplaatsen 
in een gemeente, maar ook over de manier waarop we goederen vervoeren. 
Om duurzaam vrachtvervoer te promoten kan een bakfietstocht worden 
georganiseerd, kan een project rond over bakfietsdelen worden gelanceerd. 
(vergeet niet de logistiek van het eigen evenement te verzorgen per bakfiets 
enz.
4. https://ritjeweg.nl/

Tussen de 50 en 70% van alle goederenbewegingen in Europese steden 
zouden met (bak)fietsen kunnen gebeuren volgens onderzoek door de Vrije 
Universiteit Brussel en de ervaring van het Cyclelogistics-project5.

Creëer een afgebakende plek voor bevoorrading. Een parkeerplaats buiten 
de autovrije zone(s) kan gereserveerd worden voor de bevoorrading van 
winkels. Echter, schone voertuigen mogen de goederen tot bij de winkel 
brengen. 

Promotie van mbiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement kan een sterke hefboom zijn om een 
gedragsverandering te bereiken. Tijdens de EUROPESE MOBILITEITSWEEK 
kunnen gemeenten samenwerkingen aangaan met scholen en bedrijven om 
schoolmobiliteitsplannen en pendelplannen uit te werken.

Om gedragswijzigingen aan te moedigen kan u activiteiten zoals duurzaam 
forenzen promoten in bedrijfsnieuwsbrieven, awards uitreiken aan bedrijven 
die duurzaam werken, een werkgroep van medewerkers oprichten of een 
coördinator aanstellen rond mobiliteitskwesties enz.

5. http://cyclelogistics.eu/
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SUMP - activiteiten

De EUROPESE MOBILITEITSWEEK is de perfecte kans om interesse te 
wekken voor Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplannen (SUMP’s)6. U kunt 
verschillende activiteiten organiseren om de SUMP nog meer te promoten.

 � Zet een tentoonstelling op rond de mogelijke scenario’s voor de 
evolutie van transport.

 � Organiseer een conferentie over het stedelijk mobiliteitsplan.
 � Organiseer buurtsamenkomsten rond stedelijke mobiliteit.
 � Stel een aantal maatregelen voor van het stedelijk mobiliteitsplan, 

of laat ze in voege gaan (nieuwe busroutes, nieuwe Park & Ride 
mogelijkheden, fietspaden, groene pendelopties, mobiliteitscentra enz).

6. https://sump.nl/

Vrije tijd en buurtactiviteiten

Vrijetijdsactiviteiten geven de kans om op een veilige manier de stad te 
verkennen en ervan te genieten in een rustige omgeving, zonder auto’s. Maar 
de focus van de EUROPESE MOBILITEITSWEEK moet wel blijven liggen op 
stedelijk vervoer, niet op sport of cultuur.

 � Speciale shuttlediensten om de stad te verkennen.
 � Rondleidingen georganiseerd door gidsen of wandelclubs.
 � Bijeenkomsten van voetgangers, in samenwerking met winkels, 

scholen, verenigingen enz.
 � Hotelkamersleutels die ook toegang geven tot het ov of deelfietsen.
 � Organiseer gratis concerten, theatervoorstellingen, straattheater, 

artiesten, clowns enz in het openbaar gebied.
 � Voorzie een witte muur/paneel op het stads-/dorpsplein waarop de 

mensen hun mening kwijt kunnen.
 � Vraag sportverenigingen en/of -ondernemers om sportieve activiteiten 

te organiseren op straat.
 � Biedt ritjes aan met speciale vervoersmiddelen zoals paard en kar, 

toeristentrammetjes, boten op zonne-energie enz.

Gezonde activiteiten

De gevolgen van vervoer op de gezondheid gelden voor iedereen, en vooral 
voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen.

Lokale gezondheidsorganisaties, verzekeraars van gezondheidszorg, 
medische federaties en sportverenigingen kunnen gepaste partners zijn om 
activiteiten te organiseren rond mobiliteit en gezondheid.

 � Vraag het netwerk dat de luchtkwaliteit meet, milieu - en/
of energieagentschappen (EEA, IEE) of informatie- en 
documentatiecentra die werken rond geluid (INCE, CIDB) om een 
tentoonstelling op te zetten rond lucht en geluid.

 � Vraag de politie en/of autokeuringscentra om in parkgaragestests uit te 
delen om de vervuiling te meten.

 � Nodig verzekeraars van gezondheidszorg uit om informatie te komen 
geven rond de gezondheidsvoordelen van bewegen en hoe men 
bewegen kan integreren in zijn dagelijkse leven enz.

 � Vraag aan een ziekenhuis/artsen om gezondheidscontroles te doen 
(bloeddruk, bloedsomloop, gewicht, botmassa enz) om mensen bewust 
te maken van hun gezondheid.
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 � Gebruik een toestel om de luchtkwaliteit te meten en meet die op de 
verschillende vervoersmogelijkheden.

STRUCTURELE MAATREGELEN

Een geüpdatete lijst van structurele maatregelen wordt getoond op het online 
formulier tijdens de registratie. Dit is slechts een introductie tot een lijst van 
structurele maatregelen die de gemeente kan invoeren.

Deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun nieuwe structurele 
maatregelen voor te stellen die bijdragen tot de omschakeling van de 
particuliere auto naar milieuvriendelijker manieren van vervoer.

Waar mogelijk zou minstens één van deze maatregelen moeten zijn: het 
blijvend toewijzen van een deel van de weg aan wandelaars, fietsers of ov, 
bijvoorbeeld een breder voetpad, nieuwe fietspaden of busbanen, nieuwe 
manieren om snelheid te beheersen snelheidsremmede maatregelen enz.

Deze maatregelen hoeven niet duur te zijn. Ze tonen de toewijding van het 
lokaal bestuur rond duurzame stedelijke mobiliteit. Mogelijke structurele 
maatregelen zijn.

Ov

 � Verbeteren en uitbreiden van het ovnetwerk (rijstroken met hogere 
bezetting, nieuwe haltes, nieuwe belijning, voorbehouden zones enz).

 � Verhoging van de frequentie, introductie van expressdiensten enz.
 � Gebruik van schone voertuigen voor het wagenpark van het ov 

(elektrisch, hybride, op natuurlijk gas enz).
 � Multimodale kaartjes
 � Geïntegreerde diensten voor de verschillende vormen van ov 
 � Onderhandel met de vervoersmaatschappijen haltes dicht bij plekken 

waar veel mensen werken.
 � Laat in de daluren fietsen toe op voertuigen.
 � Voorzie nieuwe fietsstallingen aan haltes van het ov.
 � Pas de bushaltes aan.
 � Voorzie dienstregelingen en andere informatie op een handig formaat 

(groot lettertype, in braille, via audio enz).
 � Pas de infrastructuur aan inzake toegankelijkheid (bussen met 

verlaagd opstapplatform, liften, hellingen enz).
 � Maak dat er voldoende informatie over de toegankelijkheid beschikbaar 

is via websites, apps, brochures enz.
 � Introduceer nieuwe stijlen van dienstregelingen, websites of apps, 

open multimodale informatiecentra en zoek uit wat de gebruikers ervan 
vinden.

Fietsfaciliteiten

 � Verbeter het fietsnetwerk en de fietsfaciliteiten (uitbreidingen, 
renovaties, signalisatie, parkeerplaatsen, sloten enz).

 � Zet openbare fiets - of fietsdeelsystemen.
 � Creëer een fietsinfopunt of -stand om informatie te geven aan 

medewerkers, eigenaars, bezoekers enz.
 � Voorzie faciliteiten waar fietsers zich kunnen omkleden en douchen.
 � Voorzie veilige en overdekte fietsparkeerplaatsen.
 � Koop fietsen aan voor een openbare of bedrijfsfietspool.
 � Installeer een openbare fietshersteldienst.
 � Verplaats fietsparkeerplaatsen naar de ingang van openbare 

gebouwen, bedrijven, shoppingcentra enz.

Voetgangerszones

 � Leg voetgangerszones aan of vergroot ze.
 � Verbeter de infrastructuur: voetgangersbrugen, bestrating, 

oversteekplaatsen voor voetgangers, verlichting enz.
 � Geef de openbare ruimte terug aan de voetgangers.
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 � Pas voetgangerszones aan voor mensen met een beperking, 
rolstoelen, kinderwages etc. 

Nieuwe vormen van autogebruik en - bezit

 � Lanceer manieren om online aan autodelen en carpooling te doen.
 � Verantwoordelijk autogebruik (ecodriving enz)
 � Gebruik van schone(re) voertuigen
 � Voorzie oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Distributie van goederen

 � Nieuwe regels rond distributie van goederen
 � Gebruik van schone(re) voertuigen
 � Voorzie platforms om goederen uit te laden en te transfereren.

Parkeren

 � Creëer nieuwe parkeergarages of zones waar kort geparkeerd mag 
worden.

 � Volg de parkeerregels strenger op.
 � Geef informatie rond de parkeerregels.
 � Introduceer flexibele werkuren om de files op piekmomenten te 

verminderen.
 � Reserveer de beste parkeerplaatsen voor carpoolers (dichtst bij de 

ingang).
 � Voorzie een gegarandeerde manier om carpoolers in geval van nood 

thuis te krijgen.
 � Verplaats autoparkeerplaatsen weg van de ingang. En plaats de 

fietsenstalling juist bij de ingang. 

Verkeer regulerende toegangssystemen

 � Programma’s om de snelheid rond scholen te remmen
 � Vermindering van parkeerplaatsen in openlucht
 � Creëer Park & Ride zones
 � Permanente verboden toegang tot stadscentra

Toegankelijkheid
 � Lancering van toegankelijkheidsplannen
 � Voorzie faciliteiten voor mensen met 

verminderde mobiliteit.
 � Verwijder architecturale hinderpalen.
 � Verlaag en verbreed voetpaden.
 � Voorzie gladde voetpaden en hellingen voor 

rolstoelen.
 � Zorg voor verkeerslichten met geluid.

Mobiliteitsmanagement

 � Pas werk- en schoolreisplannen aan.
 � Creëer mobiliteitscentra en 

informatiediensten.
 � Ontwikkel educatief materiaal.
 � Stedelijke mobiliteitsplannen in samenspraak met lokale actoren
 � Voorzie stimuli en bonussen voor werkgevers.
 � Faciliteer de toegang tot bedrijfs - of andere sociale zones.

AUTOLOZE DAG

De autoloze dag biedt een perfect moment om te experimenteren met nieuwe 
transportmodellen en duurzaam vervoer. Maar u moet tijdig beginnen met 
de organisatie van de autoloze dag want het afsluiten van straten kan een 
bureaucratische uitdaging zijn (een vergunningsaanvraag duurt in Nederland 
ongeveer 6 weken). 

Wanneer is de autoloze dag?

We moedigen alle Europese gemeenten aan om de autoloze dag te blijven 
organiseren op de originele datum: 22 september

Als het u beter uitkomt, kan hij verplaatst worden naar eender welke dag 
tijdens de EUROPESE MOBILITEITSWEEK. Misschien kan er wel meer dan 
één autoloze dag georganiseerd worden tijdens die week.

Indien de gemeente een steeds terugkerende autoloze dag organiseert 
(bijvoorbeeld in mei of juni), dan is het gewenst het te delen als een 
MOBILITYACTION.



46 47

Wat is een autoloze dag?

Binnen een gemeente worden één of meerdere zones autovrij gemaakt. Die 
worden gedurende het grootste deel van de dag afgezet voor gemotoriseerd 
verkeer (d.w.z. vanaf één uur voor tot één uur na de normale werkuren).

Alleen voetgangers, fietsers, ov en schone voertuigen zoals voertuigen op 
Lpg, LEVI’s7, LGV’s enz, zijn toegelaten.

Als meerdere zones zijn aangeduid, moeten ze verbonden zijn door 
wandelpaden. De autovrije zone(s) kunnen nuttig aangevuld worden met een 
bufferzone waar de chauffeurs uitleg krijgen.

Waarom is meedoen aan de autoloze dag belangrijk?

De autoloze dag is één van de drie criteria om deel te kunnen nemen aan 
de EUROPESE MOBILITEITSWEEK. Het is verplicht als de gemeente in 
aanmerking wil komen voor de Award.

Maar de autoloze dag is zoveel meer. Veel gemeenten grijpen deze kans om 
voor een dagje voetgangerszones te creëren en grote openluchtfestiviteiten 
te organiseren in de vrijgemaakte openbare ruimte.

Naast het feestelijke aspect is zo’n evenement de ideale manier om aan 
inwoners te tonen hoe hun gemeente er zonder auto’s zou kunnen uitzien.

De autoloze dag heeft bovendien impact https://bit.ly/2YMZCHX. Meet de 
dag ervoor, de dag zelf en de dag erna de luchtkwaliteit en het geluid. Deel 
de resultaten met de inwoners. Toon hen dat als zij hun gedrag aanpassen en 
een levensstijl veranderen, waarin de auto minder een prominente rol speelt, 
zij deel zijn van de oplossing. Het gevecht tegen de klimaatverandering, een 
betere gezondheid en hogere levenskwaliteit in onze leefomgeving staan op 
het spel.

7. https://nederlandelektrisch.nl/technologie/voertuigtypen/twee-en-driewielers-/-light-electric-
vehicles

Hoe baken ik de autovrije zone af?

De locatie en grootte van de autovrije zone(s) moeten zorgvuldig afgebakend 
worden, rekening houdend met de lokale context. De zone(s) kunnen gebruikt 
worden om:

 � meer zichtbaarheid te geven aan specifieke thema’s (geluid, 
luchtkwaliteit enz)

 � geplande maatregelen uit te testen of te tonen (bijvoorbeeld een 
voetgangerszone)

 � specifieke doelgroepen te bereiken (kinderen, arbeiders enz)
 � de betrokkenheid van bedrijven in die zone tonen

Als u de zone voor de autoloze dag afbakent, moet u denken aan het aantal 
bezoekers van die zone op een gewone dag, en het mogelijk aantal extra 
bezoekers op de autoloze dag.

De parkeermogelijkheden in de buurt moeten hierbij betrokken worden.

Als de gemeente meer dan één autovrije zone overweegt, zorg er dan voor 
dat ze verbonden zijn.
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Hoe kan je komen tot een autovrije zone als je uitzonderingen 
moet toestaan?

Toegang tot de autovrije zone(s) zal gecontroleerd worden en er moeten 
versperringen worden geplaatst. U zult hulp nodig hebben van de politie en 
andere overheden.

Er moet een lijst opgesteld worden van voertuigen die wel binnen mogen. 
Naast schone voertuigen (lpg, NGV, elektrisch enz.) kan ook een uitzondering 
gemaakt worden voor zorgverleners, mensen met een beperking en 
dringende onderhoudswerken.

Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en zij die aan gas of elektriciteit 
komen werken, krijgen automatisch toegang tot de zone(s).

Aanvragen voor uitzonderingen die niet op deze lijst staan, moeten 
aangevraagd worden bij de gemeente zelf. De uitzonderingen moeten tot 
een minimum beperkt worden.

Aan inwoners moet gevraagd worden hun auto daags voordien te verplaatsen 
om de straten vrij te maken. Misschien moeten er speciale parkeerplaatsen 
voorzien worden of afspraken gemaakt met de beheerders.

Als alternatief kan aan inwoners voorgesteld worden dat ze wel de zone(s) 

uit mogen rijden, maar er niet terug in mogen voor een bepaald tijdstip. Dan 
moeten ze hun auto achterlaten op een parkeerplaats

Leveranciers kunnen toegelaten worden tot een bepaald tijdstip (te bepalen) 
in overeenstemming met de algemene regels. Voor leveranciers die overdag 
moeten leveren, kan een speciale laadzone voorzien worden buiten de 
zone(s). De goederen kunnen dan van daaruit bezorgd worden met bakfietsen 
of schone voertuigen.

Welke alternatieven kan u aanbieden gedurende de autoloze 
dag?

Het ov is de meest beschikbare en meest efficiënte manier om zich te 
verplaatsen gedurende de autoloze dag. Volgende acties worden aangeraden:

 � Hogere frequentie van diensten
 � Betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 � Speciale tarieven of gratis vervoer
 � Speciale initiatieven (combikaartjes voor parkeren, bus- en 

treinkaartjes met bijv. korting voor bijvoorbeeld de film, het zwembad 
enz).

Het kan ook nuttig zijn shuttles te voorzien tussen de parkeerplaatsen en het 
stadscentrum of op specifieke routes (stadsring enz.).

Schone voertuigen (lpg, NGV en elektrisch) kunnen binnen de autovrije zone 
gebruikt worden om goederen te leveren, of door mensen met een beperking.

Ook fietsen zijn een perfect alternatief.

 � Betrek lokale fietsverenigingen en - groepen.
 � Bied fietsverhuur aan op de Park & Ride parkeerplaatsen, bij 

treinstations, bushaltes enz.
 � Een fiets aanbieden in ruil voor autosleutels of het inschrijvingsbewijs 

van de auto is ook een goed idee.
 � Voorzie bemenste, overdekte fietsenstallingen.
 � Baken veilige, goed aangeduide fietsroutes af buiten de autovrije 

zone(s).
 � Vergeet niet zelf gebruik te maken van bakfietsen voor de logistiek van 

het evenement!
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Waar laat ik de auto achter?

Park & Ride faciliteiten

Om inwoners aan te moedigen hun auto achter te laten en het ov te nemen, 
voorziet u beveiligde parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Daar moet 
een bewaker aanwezig zijn en de openingsuren moeten afgestemd zijn op de 
autoloze dag. Ze kunnen gratis zijn(bijvoorbeeld een combiticket parkeren, 
ov en fiets). Parkeerplaatsen die niet gelegen zijn aan een weg waar ov langs 
rijdt, moeten bediend worden door een speciale shuttledienst.

Handige parkeerplaatsen

Speciale parkeerplaatsen moeten beschikbaar zijn dicht bij de autovrije 
zone(s) voor hen die de auto nodig hebben. Deze plaatsen kunnen gebruikt 
worden om iemand af te zetten of op te pikken, om kort te parkeren (minder 
dan één uur), om autodelen mogelijk te maken, om goederen te leveren 
enz. Ze mogen niet gebruikt worden om lang te parkeren en moeten de hele 
tijd bemenst zijn. Er kunnen shuttlediensten voorzien worden tussen deze 
parkeerplaatsen en het stadscentrum.

Parkeerplaatsen voor bewoners

Er moeten parkeerplaatsen gereserveerd worden voor bewoners. Die 
moeten binnen of aan de grens van de autovrije zone(s) zijn. Ze mogen 
pas opengaan de dag voor het evenement, en moeten openblijven tot de 
dag erna. Er kunnen specifieke parkeerkosten aangerekend worden om 
bewoners aan te moedigen hun auto er de hele dag laten staan. De details 
zijn af te spreken met de beheerders.

Wie zijn de beste partners voor de autoloze dag?

De viering van een autoloze dag kan sommige winkeliers zorgen baren. 
Daarom is het erg belangrijk hen vanaf de beginfase te betrekken in de 
organisatie.

 � Overleg met de winkeliers met informatie op maat over hoe het 
centrum bereikbaar zal zijn met de auto.

 � Link de naam van een bus -, tram - of metrohalte aan een winkel.
 � Geef de winkels in het stadscentrum extra zichtbaarheid via 

merchandising rond de EUROPESE MOBILITEITSWEEK (bijvoorbeeld 
door hun logo’s te plaatsen op de kaart van de autovrije zone).

 � Bepaal een zone voor leverenciersen gebruik schone voertuigen om te 
leveren.

 � Verdeel kaartjes voor het ov via die winkels.
 � Moedig winkeliers aan de ruimte die vrijkomt doordat er geen auto’s 

zijn in te nemen als terras, voor kraampjes of als extra winkelruimte. 
Het is niet de bedoeling dat de autoloze dag uitmondt in een 
commercieel evenement.

SOCIALE MEDIA

Om synergie op Europees niveau te verzekeren en om mensen het gevoel te 
geven dat ze deel uitmaken van een globale beweging, vergeet niet:

 � Volg stelselmatig de grafische richtlijnen http://www.mobilityweek.eu/
communication-toolkit

 � Wees creatief, bedenk nieuwe maatregelen of activiteiten en deel ze 
met de Nationale Coördinator of het Europees Secretariaat http://www.
mobilityweek.eu/contact

 � Promoot de hashtag #mobilityweek en volg de officiële accounts op
Facebook https://www.facebook.com/Mobiliteitsweek
Facebook www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitter https://twitter.com/mobilityweek
Twitter https://twitter.com/mobiliteitsweek?lang=nl
Instagram https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/channel/UC-6JBoFOBgptoGp4pzrRVJg
Flickr www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Denk aan de volgende punten als u sociale media gebruikt:
 � deel inhoud die relevant is voor het publiek
 � verbeter fouten, maar doe het met respect (maak een onderscheid 

tussen feiten en meningen)
 � reageer op elkaar, praat over de successen van de partners en 

ondersteuners
 � neem de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in acht en 

gebruik geen spam
 � controleer de spelling en de links van alles wat u publiceert
 � stem niet in met acties als u daar niet de bevoegdheid voor heeft

 � Stuur informatie naar elk van de gevoelige groepen (winkeliers, 
bedrijven, bewoners van de autovrije zone(s)) om hen te informeren 
over de EUROPESE MOBILITEITSWEEK en om hen uit te nodigen 
om deel te nemen of zelfs mee te organiseren
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 � Schrijf u in voor onze tweemaandelijkse e-nieuwsbrief http://www.
mobilityweek.eu/newsletter

 � Betrek de medewerkers bij de organisatie van de campagne, moedig 
henaan om meer gebruik te maken van duurzaam vervoer en lanceer 
een structureel mobilteitsplan voor hen

 � Volg de acties op en evalueer ze (aantal nieuwe gebruikers van 
openbaar vervoer dankzij een bepaalde actie, aantal mensen dat na 
de campagne afstand doet van de auto, de cijfers van de verbeterde 
luchtkwaliteit en de vermindering aan lawaai, de publieke opinie over 
de plannen en acties enz)

 � Link de activitieten aan gerelateerde EU-initiatieven (EDWARD-project 
- de Europese Dag zonder Verkeersdode, de Europese Week van de 
Sport, CIVITAS, Burgemeestersconvenant enz)

 � Maak gebruik van andere, nuttige online bronnen (Leaflet, Poster, 
Gids met Goede Voorbeelden) http://www.mobilityweek.eu/campaign-
resources

Alle communicatiemateriaal is beschikbaar in het Engels. Deze handleiding, 
de jaarlijkse brochure en de campagnevideo zijn beschikbaar in alle Europese 
talen.

EUROPESE MOBILITEITSWEEK AWARDS

De EUROPEANMOBILITYWEEK Award wordt uitgereikt aan gemeenten 
waarvan men vindt dat ze er het best in geslaagd zijn het bewustzijn rond 
duurzame mobiliteit te verhogen gedurende de voorbije EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK.

Sinds 2018 wordt de Award uitgereikt in twee categorieën: één voor grote en 
één voor kleinere gemeentes.

Het doel is succesvolle campagnes te promoten en het bewustzijn te 
vergroten; dat er vraag is naar lokale acties naar verduurzaming van mobiliteit.

Genomineerden worden uitgenodigd op een prestigieuze ceremonie in 
Brussel in maart en zijn te zien in diverse video’s en publicaties.

Criteria om in aanmerking te komen
Dezelfde criteria zijn van toepassing op beide categorieën.

Gemeente komen in aanmerking voor de EUROPESE MOBILITEITSWEEK 
Award als ze:
1. zich geregistreerd hebben op www.mobilityweek.eu 
2. een ondertekend charter hebben ingediend
3. ’Gouden Deelnemer’ zijn, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de drie 

criteria:
activiteiten organiseren gedurende de voorziene week die relevant zijn 
voor het thema van het jaar
minstens één structurele maatregel ingevoerd hebben om het gebruik 
van de auto te verminderen
de autoloze dag organiseren

4. gelegen zijn in één van de 28 EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, 
potentiële kandidaat-lidstaten die lid zijn van Stabilisation & Association 
Process (SAP), European Economic Area countries (EEA), of European 
Free Trade Area countries (EFTA). Deze landen zijn: Albanië, België, 
Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, 
Italië, Kosovo8, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, 
de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië, Malta, Montenegro, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, 
Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden of Zwitserland.

8. Opname in deze lijst is zonder enig oordeel over situatie of status en is in overeenstemming met 
UNSCR 1244 en de ICJ Opinie over de Kosovaarse Onafhankelijksverklaring
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Evaluatiecriteria

Een onafhankelijke jury van experts zal de aanmeldingen beoordelen op 
grond van:
1. De kwaliteit van de activiteiten rond het jaarlijkse thema
2. Het actieplan voor evenementen en het betrekken daarbij van het 

publiek
3. De communicatiestrategie
4. De impact van de structurele maatregelen
5. Het bereik van de samenwerkingen met lokale belanghebbenden

Aanmeldingsprocedure 

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor de EUROPESE 
MOBILITEITSWEEK Award moeten:

 � Het aanmeldingsformulier in het Engels volledig invullen
 � Het aanmeldingsformulier indienen op de manier die beschreven staat 

op de website van de campagne.
 � Een digitale kopie toevoegen van hun ondertekend charter.
 � Een kaart bijsluiten van de zone(s) die afgesloten waren voor 

gemotoriseerd vervoer tijdens de autoloze dag.
 � Een selectie opsturen van ondersteunend materiaal zoals foto’s (in 

hoge resolutie), video’s, manieren van communiceren en persartikels.
 � Alles moet ingediend worden tussen 23 september en 23 oktober.

Award ceremonie en prijs

De EUROPESE MOBILITEITSWEEK Award ceremonie vindt plaats in 
Brussel. De award wordt uitgereikt door de EU-commissaris voor Transport. 
Meestal in maart. Gedurende die ceremonie wordt ook de Award voor 
Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplanning uitgereikt, de SUMP-award9.

De winnende gemeenten krijgen elk een promovideo van drie minuten om 
hun resultaten te laten zien, als voorbeeld van duurzaam stedelijk vervoer 
in Europa. Ook zullen ze de gastheer kunnen zijn van het eerstvolgende 
overleg van de Europese coördinatoren van de EMW. 

9. http://www.eltis.org/discover/news/apply-now-6th-sump-award-shared-mobility-sustainable-
urban-mobility-planning

RELATED LINKS

European Union website and documents

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

EU projects and initiatives

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Local authorities, organisations and specialised companies’ initiatives

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




