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Investeren in Mobiliteit 
=

Sleutel voor maatschappelijke 
participatie



Evelyne:  “Bedankt voor mijn 
busabonnement, 

krijg ik er ook een bus bij?”





Pro :
- Gekend 
- Je kan er gebruik van maken met je lijnabonnement
- Telefonisch bereikbaar / persoon aan de andere kant van de lijn
- Vaste chauffeurs geven vertrouwen
- Nooit ver van de voordeur een halte

Contra :
- Reserveren beperkt vrijheid
- Niet beschikbaar in de avonduren
- Telefonisch reserveren en in de wacht gezet worden met een pre paid card is nefast.
- Vaak niet beschikbaar tijdens schooluren 
- Geen mogelijkheid meer om cash te betalen





Pro :
- Enkel betalen als je auto nodig hebt.
- Geen grote aankoop nodig van auto.
- Geen zware kosten voor verzekering.
- Handig voor korte ritten met kort verblijf bv hobby of inkopen.

Contra :
- Zeer onbekend/onbemind bij de doelgroep.
- Niet iedereen heeft altijd toegang tot internet.
- Je hebt digitale vaardigheden nodig.
- Rijbewijs is noodzakelijk (zeer duur)
- Geen persoonlijk aanspreekpunt.
- Angst wat als ik stukken maak…?
- Niet interessant voor te gaan werken (uren ter plaatse).
- Nog steeds geen vrijheid om te beslissen wanneer ge wilt gaan en zeker wanneer ge naar huis wilt.
- Kunt niet cash betalen.





Bezorgdheden

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitbouw van de hoppinpunten? Zijn er voldoende 
opties ook in gemeente met minder financiële middelen? 

• Gaan de hoppinpunten klaar zijn voor er andere zaken worden afgeschaft?
• Private bedrijven gaan de deelmobiliteit voorzien, overal of enkel in winstgevende middenklasse 

buurten?
• Verschillende abonnementen voor verschillende vervoersmiddelen?
• Verhoging van de kosten?
• Hoe zullen mensen geïnformeerd worden?



Wij pleiten voor:

- Sociale correcties die automatisch worden toegewezen. (maar eigenlijk voor gratis openbaar 
vervoer voor iedereen)

- Proefprojecten die geëvalueerd worden door ervaringsdeskundigen.
- Fysieke aanspreekpunten.
- Armoedetoets bij elke concretisering van hoppinpunten.
- INFO voor iedereen toegankelijk, fijnmazig en divers verspreiden.




