
AUTOVRIJE ZONDAG - ALGEMEEN
De Autovrije Zondag vindt steeds plaats op de zondag tijdens 
de Week van de Mobiliteit (www.weekvandemobiliteit.be).  
Deze valt jaarlijks van 16 tot 22 september en wordt 
georganiseerd door het Netwerk Duurzame Mobiliteit, 
de koepel van de duurzame mobiliteitsorganisaties. De 
campagneweek loopt in overleg met de Vlaamse Minister 
van Mobiliteit en met de steun van de Vlaamse overheid. 
Ook de Lijn en NMBS zijn structurele partners van de Week 
van de Mobiliteit.

De week van de Mobiliteit valt samen met de Europese 
Mobiliteitsweek. Met beide campagneweken willen de 
organisatoren burgers motiveren om zich vaker te voet, met de 
bus of op de fiets te verplaatsen. Daarnaast worden Europese 
steden en gemeenten gemotiveerd om te investeren in 
projecten, maatregelen en infrastructuur om deze duurzame 
verplaatsingswijzen naar en in de eigen gemeente mogelijk te 
maken. De Europese Mobiliteitsweek is dan ook dé kans voor 
Europese steden en gemeenten om deel te nemen aan het 
grootste duurzame mobiliteitsevenement van Europa (www.
mobilityweek.eu/).

De Autovrije Zondag is gericht op steden, gemeenten, 
buurtgroepen, lokale en jeugdverenigingen en kan op drie 
manieren georganiseerd worden:

 - De stad of de gemeente maakt het centrum autovrij en 
ontwikkelt een aantrekkelijk program-ma, eventueel in 
samenwerking met lokale verenigingen.

 - Lokale verenigingen, bewonerscomités en jeugd-
bewegingen maken in samenwerking met de stad 
of gemeente  hun straten autovrij en organiseren er 
initiatieven.

 - Een combinatie van beide types Autovrije Zondag biedt 
ook interessante mogelijkheden

Mobiel 21 biedt steden en gemeentes gratis ondersteuning: 
campagnemateriaal, begeleiding en advies. Ook deze 
brochures horen daarbij. Ze geven u per thema vele concrete 
tips en adviezen rond de Autovrije Zondag. U kunt er meteen 
mee aan de slag. 

Wilt u zich inschrijven, hebt u nog vragen of wilt u graag met 
ons contact opnemen, dan kunt u hier terecht voor extra 
informatie: 

Wim Billet
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
016 31 77 01
wim.billet@mobiel21.be

http://www.weekvandemobiliteit.be/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
mailto:wim.billet@mobiel21.be

