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Even voorstellen 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is de erkende koepel van mobiliteitsverenigingen. Ze heeft 

8 leden: Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage 

Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging.  

 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit en haar 8 leden werken samen met meer dan 40 

compagnons: organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen 

voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken.  

Onze compagnons zijn onder andere: IDM Ugent, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling 

Universiteit Antwerpen, Verkeersplatforms, Vlaams Instituut Gezond Leven, VRP, 

Welzijnszorg, Goodplanet, Ouders van Verongelukte Kinderen vzw, Vlaamse Ouderenraad ... 

Ook met andere partners wordt intensief samengewerkt in het kader van specifieke 

initiatieven. Denk aan bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties … 

Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer slagkracht geven, 

overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsbeleid en steeds meer 

mensen #goedopweg zetten en aanzetten tot duurzame mobiliteitskeuzes.  

Samen maken we duurzame mobiliteit de logische keuze 

voor iedereen in Vlaanderen. 

We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en 

inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit.  

Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt 

door een groot aantal compagnons en partners. 
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Duurzame Mobiliteit? 

Mobiliteit is de motor van de samenleving, maar ons verplaatsingssysteem is niet vol te 

houden. Tijd om werk te maken van duurzame mobiliteit. 

Duurzame mobiliteit is een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan 

een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen 

activiteiten kan ontplooien. 

Hoe? We moeten de vervoersvraag verminderen, verschuiven naar duurzame 

vervoersmiddelen en het gemotoriseerd verkeer verschonen.  

   

Het team 

● Saar Fivez, campagnecoördinator 

● Karen Scheire, communicatie & campagne 

● Miguel Vertriest, beleid 

● Wendy Claus, administratie 

● Bernard Govaert, algemeen coördinator 

© Netwerk Duurzame Mobiliteit 
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Het bestuur 

De leden van de algemene vergadering zijn non-profit verenigingen met als 

hoofddoelstelling of kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Zij zetten mensen 

en organisaties aan om te kiezen voor duurzame mobiliteit. De lidmaatschapsvoorwaarden 

en procedure zijn opgenomen in de statuten van Komimo vzw onder Artikel 3 Sectie 1. 

Samenstelling 

In 2019 bleef de Algemene Vergadering ongewijzigd samengesteld uit de 8 aangesloten            

organisaties, vertegenwoordigd door: 

● Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) 

● Mikaël Van Eeckhoudt (Fietsersbond) 

● Andy Vandevyvere (Trage Wegen) 

● Elke Bossaert (Mobiel 21) 

● Tom Dhollander (Voetgangersbeweging) 

● Nick Meeusen (Bond Beter Leefmilieu) 

● Angelo Meuleman (Taxistop) 

● Stijn Lewyllie (TreinTramBus) 

De Algemene Vergadering kwam in 2019 eenmalig samen op 26 april. 

De raad van bestuur bestaat in 2019 uit:  

● Mikaël Van Eeckhoudt (voorzitter) 

● Angelo Meuleman (secretaris) 

● Stijn Lewyllie (penningmeester) 

● Elke Bossaert (bestuurder) 

● Jeffrey Matthijs (bestuurder) 

Algemeen coördinator Bernard Govaert is geen bestuurder maar kan de vzw wel statutair 

vertegenwoordigen via het Orgaan van Vertegenwoordiging. Ook bestuurder Stijn Lewyllie 

maakt deel uit van het Orgaan dat bevoegdheden krijgt in het dagelijkse beheer van de 

organisatie.  

Vergaderingen 

Het bestuur had haar bijeenkomsten op 22 februari, 7 juni, 19 september en 29 november. 

Op de agenda’s van de algemene vergadering en de raad van bestuur gangbare beheers- en 

beleidskwesties. 
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Doelstellingen 

We geven voortrekkers meer slagkracht 

Als netwerk stimuleren we de samenwerking tussen onze leden en compagnons met 

partners, overheden, burgers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen om hen op die 

manier meer slagkracht te geven. We gaan in onze werking op zoek naar alle kansen voor 

een bredere coalitie voor duurzame mobiliteit. 

We creëren het platform waar voortrekkers elkaar vinden, kennis en ervaring uitwisselen, 

samenwerken en het toekomstbeeld van een duurzame mobiliteit vorm geven.  We streven 

naar kruisbestuiving van ideeën en samenwerking. We laten zo niet alleen de stem horen 

van de mobiliteitsorganisaties, maar van alle voortrekkers en zetten zo de schijnwerpers op 

het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit.  

Dankzij onze beleidswerking rond kilometerheffing, lokale bereikbaarheid, publieke ruimte, 

schone lucht, autodelen en openbaar vervoer houden we de vinger aan de pols van het 

maatschappelijke debat. We zijn actief in verschillende advies en overlegorganen en zetten 

duurzame mobiliteit op de agenda. 

We bouwen ons netwerk van Compagnons verder uit 

Ons netwerk aan Compagnons bestaat uit organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven 

en onderzoeksinstellingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is immers een direct aanspreekpunt en een dynamische 

netwerkomgeving voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. Daarbij 

vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk.  

Onze Compagnons zijn een groeiende groep aan organisaties, ondernemingen, 

onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven die worden gedreven door een duurzame 

samenleving en de transitie die dat aan ons huidig mobiliteitssysteem vraagt. Compagnons 

verbinden zich structureel aan het verhaal van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Ze vinden 

er aansluiting bij mekaar, dit is het platform om kennis en ervaringen te delen of de krachten 

te bundelen waar mogelijk. Deze compagnons bepalen bovendien mee onze werking, welke 

speerpunten we aanpakken en hoe we kunnen samenwerken en acties opzetten. 

In 2019 kwamen zes compagnons bij: Zomer Zonder Vliegen Bycykel, Drive2Mobility, De 

Vlaamse Ouderenraad, Cptn Zeppos en Swish. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit telt zo 

intussen 40 Compagnons: 
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We bepalen speerpunten met ons netwerk 

We organiseerden op 3 december 2019 een participatief platform Duurzame Mobiliteit 

waarop we onze compagnons en de juiste partners rond de tafel brachten om samen met 

ons de speerpunten ruimtelijke ordening en gezondheid uit te werken en samen met de 

betrokken partners nieuwe pistes tot samenwerken te verkennen. 

Het secretariaat zorgde voor het kader en de werkvorm van het platform. An Verdeyen van 

het Vlaams Instituut Gezond Leven en Hans Vanhoof van Mint nv zorgden voor een inleiding 

in deze thema’s. 

Na het overleg faciliteerde het secretariaat eventuele geïnitieerde acties die aansluiting 

vinden bij de doelstellingen van het NDM en werkten deze verder uit in het jaarprogramma 

2020.  

 
© Netwerk Duurzame Mobiliteit 
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We bundelen en delen kennis en inzichten 

In 2019 bleven we bouwen aan onze geïntegreerde expertise over duurzame mobiliteit door 

de actualiteit en ontwikkelde kennis van nabij op te volgen, te genereren, verzamelen en te 

ontsluiten. Op deze manier voeden we actief het mobiliteitsdebat. Netwerk Duurzame 

Mobiliteit informeert zowel de leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit als de ruimere 

doelgroepen via diverse kanalen.  

Via de nieuwsbrieven en de websites brengt Komimo vzw als Netwerk Duurzame Mobiliteit 

nieuws en standpunten over duurzame mobiliteit. Acties en activiteiten worden 

aangekondigd. Relevante sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn worden 

eveneens ingeschakeld met dit doel.  

Artikels en  dossiers 

We stelden in 2019 verschillende dossiers en artikels op rond onder andere: gratis openbaar 

vervoer, vervoersarmoede, mobiliteit in de verkiezingsprogramma's, kilometerheffing 

personenwagens, het regeerakkoord, 5 jaar Vlaams Mobiliteitsbeleid, het mobiliteitsbudget, 

het OVG 5.3 en rond woon-werkverkeer.  

Nieuwsbrieven 

We versturen 2 maandelijkse nieuwsbrieven: de nieuwsbrief DuMO en de nieuwsbrief voor 

leden en compagnons. 

Nieuwsbrief Leden en Compagnons 

Dit is een eerder interne nieuwsbrief naar ons netwerk (leden en compagnons) met nieuws 

over ondersteuning, ontmoetingsmomenten en projecten van NDM en compagnons. Het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit wil immers het samenspel tussen de Compagnons 

bevorderen. Dat kan enkel door op de hoogte te blijven van elkaars werking. Op regelmatige 

basis ontvangen de Compagnons daarom een ‘Update’... een overzicht van elkaars 

werkzaamheden, een kalender, nieuwe inzichten of interessante items uit het veld.  

Nieuwsbrief Dumo 

Dit is een nieuwsbrief gericht naar iedereen met interesse in duurzame mobiliteit. In 2019 

gingen 11 edities de deur uit.  

Doelgroep 

● brede publiek en geïnteresseerden 

● steden, gemeenten en provincies 

● beleidsbeïnvloeders (bv. beleidsmedewerkers bij andere organisaties…) 

● Vlaamse Overheid 

● leden en compagnons 
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Inhoud: 

● nieuws van NDM en leden: projecten, good practices, oproepen om mee te 

doen,beleidsmatige standpunten, themadossiers,... 

● inspirerende content #goedopweg 

● Vacatures en kalender 

Aantal abonnees  

We bereiken steeds meer en meer geïnteresseerden met onze nieuwsbrief. Het aantal 

abonnees steeg dit jaar gevoelig van 2.071 ontvangers in januari 2019 tot 3.976 in 

december. Zo’n 800 van deze ontvangers zijn vroegere ontvangers van de 

goedopweg-nieuwsbrief, dus de stijging is deels het gevolg van het samenvoegen van beide 

nieuwsbrieven. In 2019 verwijderden we eveneens een heel pak verouderde contacten uit 

onze correspondenten 

Open rate 

● Gemiddeld: 37% 

● Beste score: nieuwsbrief februari met 44% 

● Onderwerp: “Studiedag basisbereikbaarheid - Applausdag voor fietsers – Vacatures” 

Click through rate 

● Gemiddeld: 54% 

● Beste score: nieuwsbrief februari met 84% 

Best scorende items 

● gemiddeld aantal kliks per item = 86 

● 262 Verkiezingsprogramma’s in nieuwsbrief mei 2019  

● 232 Studiedag basisbereikbaarheid in nieuwsbrief februari 2019 

● 217 Verkiezing Mobiliteitspersoonlijkheid 2019 in nieuwsbrief december  2019 

We vertegenwoordigen onze leden en verdedigen hun belangen 

We verdedigen als koepel waar nodig de belangen van onze leden en nemen de regie op 

waar gezamenlijk initiatief door de mobiliteitsverenigingen vereist of gewenst is. We 

verzorgen als erkende koepel ook in 2019 blijvende dialoog met onze leden en hun 

gezamenlijke stakeholders (zoals kabinet en administratie MOW). We verdedigen proactief 

de gezamenlijke belangen waar die in het gedrang dreigen te komen. We volgen de evoluties 

in het veld op. 

Mobiliteitsraad Vlaanderen 

In 2019 vond de hervorming van de adviesraden in het beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken (MORA, Vlaamse Havencommissie en Vlaamse Luchthavencommissie) 
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plaats. Ook in de nieuwe samenstelling van de Mobiliteitsraad blijft het Netwerk Duurzame 

Mobiliteit een belangrijke rol spelen. 

Miguel Vertriest en Saar Fivez zijn in de nieuwe samenstelling effectief lid en 

plaatsvervangend lid van de Mobiliteitsraad Vlaanderen. Miguel Vertriest heeft naast een 

actieve opvolging van de raad, de commissies personenmobiliteit en goederenvervoer, 

logistiek en internationale knooppunten ook diverse ad hoc werkgroepen opgevolgd. 

Bovendien vertegenwoordigt hij het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het Dagelijks Bestuur 

van de MORA. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit behartigt er de standpunten van de 8 

lidorganisaties en draagt bij tot de formulering van de adviezen die door de MORA worden 

gedaan.  

Algemene Vergadering VSV 

Bernard Govaert vertegenwoordigt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in de Algemene 

Vergadering 

Vlaams Forum Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is vertegenwoordigd in het Vlaams Forum 

Verkeersveiligheid. Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid kwam in 2019 samen op 1 februari, 

21 juni, 27 september en 13 december. Deze vergaderingen vielen telkens samen met de 

Mobiliteitsraad van Vlaanderen. 

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft ervoor geopteerd actief bij te dragen aan 2 kamers 

van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, de werkkamer Educatie en Sensibilisering en 

de werkkamer Infrastructuur. In 2019 kwam de werkkamer Infrastructuur enkel samen op 20 

maart 2019, een themavergadering met als onderwerp de herziening van het handboek 

vergevingsgezinde wegen. 

Samenwerking met Vlaamse kenniscentra 

Sinds 1 januari 2015 vertegenwoordigt Miguel Vertriest het Netwerk Duurzame Mobiliteit in 

het Supervisory Board van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de Universiteit Gent.  

We inspireren en informeren 

Website 

We optimaliseren onze website als het inhoudelijk, activerend en inspirerend platform voor 

duurzame mobiliteit. We ontsluiten inhoud, expertise en relevante content en vervullen 

onze rol als centraal portaal voor informatie. De website van het NDM bood in 2019 een 

actueel overzicht aan informatie, oproepen, standpunten, initiatieven, vacatures, … in het 

mobiliteitsveld. De website zorgt voor een geïntegreerde online communicatie en is een 

dynamisch platform voor voortrekkers in duurzame mobiliteit. Wekelijks worden nieuwe 
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items gepost. Dit gaat van opiniestukken en persteksten over informatie over events en 

activiteiten uit de sector naar vacatures en ledeninformatie. De website is een onafhankelijk 

en betrouwbaar kanaal, waarbij de ontvanger voorop staat. 

Paginaweergaven 2019 versus 2018: 

 

 

 

De top 7 wordt ingenomen door pagina’s gelinkt aan de Week van de Mobiliteit, met 

uitzondering van de algemene homepage op plaats 4. (zie bijlagen) 

Social Media 

De facebookpagina van het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt actief ingezet in het delen 

van eigen informatie en dat van andere organisaties en individuen. De gedeelde informatie is 

specifiek en afgestemd op de doelstellingen van het netwerk. Daarnaast hebben we een 

apart facebookpagina richting groot publiek waarop we communiceren rond #goedopweg en 

de Week van de Mobiliteit. Er is bovendien een actieve Twitteraccount 

(@NetwDuurzMobiliteit) en een LinkedIn groep (Netwerk Duurzame Mobiliteit). Alle kanalen 

kennen een stevige groei in gebruikers.  

Twitter: 2.614 volgers 
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Facebook 

 31/12/2019 31/12/2018  

Followers 2.180 1.976 +204 

Likes 2.166 1.972 +194 
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Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar 

In 2019 lieten we ons netwerk naar jaarlijkse gewoonte bepalen wie de mensen zijn die het 

voorbije jaar veel hebben betekend voor de transitie in onze Vlaamse mobiliteit.  

Met Eva van Eeno (2017), Filip Watteeuw (2016) en 

Kobe Boussauw (2015) ging drie jaar op een rij een 

ruimtelijk planner lopen met de titel 

mobiliteitspersoonlijkheid. Dit jaar valt de eer te beurt 

aan Annekatrien Verdickt. 

We kennen Annekatrien als het gezicht van 

Filter-Café-Filtré, een actie van bezorgde ouders n.a.v. 

het Greenpeace-rapport over de luchtkwaliteit in de 

omgeving van onze scholen. 

Iedere vrijdagochtend, net voor de schoolbel gaat, 

sluiten de ouders van de deelnemende scholen de straat 

af. De actie eindigde met 137 actievoerende scholen, 

bracht een breed publiek op de been en haalde alle grote kranten en de journaals. 

Dit toont meteen de verwevenheid aan van mobiliteit met de omgeving, en het belang van 

een kwaliteitsvolle leefomgeving. 

Ook de andere kandidaten verdienen een plaatsje in de schijnwerpers. 

Cathy Macharis, professor Duurzame Mobiliteit en Logistiek aan de VUB, werd al voor de 

tweede keer op rij genomineerd voor de mobiliteitspersoonlijkheid. Logisch: ze zet zich 

dagelijks in voor een duurzamer mobiliteitssysteem. Met haar verhaal over het herdenken 

van de mobiliteit voor een humane stad pleit ze voor een juist kader waarbinnen de nieuwe 

mobiliteitsconcepten hun plaats kunnen vinden. 

De derde kandidaat Leo Van Broeck is geen onbekende bij het grote publiek. Als Vlaams 

Bouwmeester klaagt hij steevast ons versnipperd woonmodel aan en de negatieve gevolgen 

daarvan op onze mobiliteit. Hij aarzelt niet om met controversiële uitspraken (“nu nog 

vrijstaand bouwen is crimineel”) de Vlaming te wijzen op de tekortkomingen van onze 

ruimtelijke ordening. 

We ondersteunen ons netwerk en verbinden 

Nieuwjaarsreceptie 

Op 24 januari organiseerden we voor de vierde maal een nieuwjaarsreceptie van het 

Netwerk Duurzame Mobiliteit.  Alle leden, medewerkers en compagnons waren welkom. Het 

opzet was gericht op ontmoeting en informeel netwerken. Op het programma een hapje en 

glaasje en de bekendmaking van de Mobiliteitspersoonlijkheid van 2018. 
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Opleiding en vorming 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert verschillende keren per jaar een 

introductiesessie over duurzame mobiliteit gericht op (nieuwe) werknemers bij de leden van 

het Netwerk Duurzame Mobiliteit.  

De bedoeling is op interactieve wijze in een kleine groep kennis te delen over wat duurzame 

mobiliteit is en hoe tot duurzame mobiliteit te komen. De introductiesessie wordt gegeven 

door Miguel Vertriest, beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit en duurt 

ongeveer 2 uur. In 2019 organiseerden we 2 sessies, op 26 juni en 20 december 

We stuwen overheden vooruit naar duurzaam 

mobiliteitsbeleid 

We ondersteunen overheden (lokaal, regionaal, Vlaams en Europees) met het realiseren van 

hun doelstellingen inzake duurzame mobiliteit in heel Vlaanderen.  

We denken actief mee en organiseren inspirerende studiedagen, waaronder de jaarlijkse 

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. 
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We zetten overheden en lokale initiatiefnemers #goedopweg met innovatieve projecten en 

we spelen een versterkende rol binnen allianties die de duurzame mobiliteitstransitie 

positief willen beïnvloeden.  

Studiedagen 

Studiedag basisbereikbaarheid 

Basisbereikbaarheid leeft in Vlaanderen, dat bewijst een uitverkocht Vlaams Parlement voor 

de studiedag basisbereikbaarheid georganiseerd door TreinTramBus, de Mobiliteitsraad van 

Vlaanderen en het Netwerk Duurzame Mobiliteit op 29 maart 2019. Doorheen de dag 

verzorgden een 30-tal sprekers een leerrijke dag voor een kleine 300 deelnemers. 

 
© Netwerk Duurzame Mobiliteit 

Tijdens het politiek debat kwamen Karin Brouwers (CD&V), Lies Jans (N-VA), Marino Keulen 

(Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) aan het woord. Frank Van 

Thillo, secretaris van de MORA, modereerde. 

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 

De inspiratiedag op 21 november in Deinze was wederom een groot succes met 202 

ingeschrevenen, mede dankzij de samenwerking met stad Deinze en provincie 

Oost-Vlaanderen.  

 

De inspiratiedag werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met TreinTramBus en 

Fietsersbond,  en in samenwerking met stad Deinze en provincie Oost-Vlaanderen.  Deze 

editie werkten we rond multimodaliteit. Multimodaliteit wordt steeds relevanter voor 

dagelijkse verplaatsingen.  
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De waaier aan mogelijke vervoermiddelen groeit, van A naar B reizen met de eigen wagen 

wordt steeds minder voordelig of wenselijk. Mensen maken gebruik van openbaar vervoer, 

en combineren dit met een fietsrit, met hun eigen fiets of een deelfiets. En als dat niet kan, 

zijn er deelwagens. 

Maar ziet de reiziger door de bomen het bos nog?  

● vindt iedereen zijn weg in de waaier aan mogelijkheden die vandaag bestaat?  

● hoe kunnen mensen correct geïnformeerd worden over hoe ze op een efficiënte en             

betrouwbare manier van A naar B geraken? Bestaat er voor ieder individu een ideale              

mobiliteitsoplossing? Hoe zien multimodale knooppunten er in de toekomst uit?  

● hoe kan je toekomstgericht werken naar een multimodale gemeente of regio?  

● hoe kunnen overheden gedragsverandering realiseren? 

● en welke rol kan technologie en innovatie hierin spelen? 

De inspiratiedag ging door in Deinze, op 21 november 2019, een half jaar na de federale en 

gewestelijke verkiezingen en een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat bood de kans 

om de toon te zetten voor ambitieus beleid op vlak van duurzame en gedeelde mobiliteit. 

In Deinze vonden we de ideale ‘partner in crime’ voor dit doel. Hun ambitieus 

mobiliteitsbeleid (hier staat het allereerste mobipunt) maakt van deze niet-centrumstad een 

voortrekker.  
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We mochten uiteindelijk 202 deelnemers verwelkomen in het pas geopende Leietheater.  

We startten de dag met een prikkelend salongesprek onder leiding van Bieke Purnelle. Kaat              
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Schaubroeck (journaliste), Julie Mabilde (Vlaamse Bouwmeester) en Marleen Vandervelden         

(landelijke gilden) discussieerden over mobiscore, platteland versus stad en multimodaliteit.  

Beleidscellen 

Met onze beleidscellen volgen we binnen ons netwerk specifieke thema’s op. Momenteel 

werken we beleidsmatig rond 5 thema’s, namelijk basisbereikbaarheid, het decreet 

mobiliteitsverenigingen, kilometerheffing lichte voertuigen, het MORA-decreet en het 

Mobiliteitsplan Vlaanderen (Toekomstverkenning 2050). Deze beleidscellen  vormen een 

interne aftoetsing naast andere externe fora met als doelstelling informatie-uitwisseling, 

strategiebepaling en richtinggevend naar mogelijke acties.  

Doelstellingen structuur beleidscel 

● identificeren van belangrijke beleidsthema’s waarop vanuit het NDM op gewogen 

kan worden (beleidsmatig, publiek, …) 

● betere informatie-uitwisseling tussen NDM en leden (en leden onderling) 

● verwerven en delen van expertise rond de thema’s  

● kortere communicatielijnen opzetten met medewerkers lidorganisaties 

● bepalen van gemeenschappelijke standpunten en strategie voor actuele thema’s 

● komen tot gedragen acties met als doelstelling vaker gezamenlijke acties op poten te 

kunnen zetten. 

● inhoudelijke opvolging van “pro-actief thema” vanuit het secretariaat NDM 

(Ruimtelijke Ordening en Gezondheid). 

Projecten 

'ons buurtpunt'  

De bakker, de slager, de kleine buurtwinkel, het dorpscafé. Tot 

voor kort had je het vaak allemaal 'onder de kerktoren'. Meer en 

meer verdwijnen deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen. 

 Inwoners buiten de stadskernen zijn voor zowat alles aangewezen op de auto.  De 

oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en 

ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. 

Met 'ons buurtpunt' reiken het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Cera en het 

Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland lokale initiatiefnemers kennis en ervaring 

aan rond het concept 'buurtpunt' en helpen we hen zo effectief vooruit bij het opstarten van 

een buurtpunt. We zetten de nodige expertise in om een buurtpunt op maat van de eigen 

lokale context alle kans tot slagen te geven.  
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We richtten hiervoor een lerend netwerk op,waarin we de verschillende expertise en kennis 

rond dit thema vanuit verschillende invalshoeken (sociaal, korte keten, mobiliteit, 

participatie, ondernemen en coöperaties,...) samenbrengen. 

Als start organiseerden we een Inspiratiedag ‘ons buurtpunt’ op 21 maart 2019. Die dag 

stelden we het concept ‘ons buurtpunt’ voor in al zijn facetten en lieten verschillende 

experts en ervaringsdeskundigen aan het woord.  

 © Netwerk Duurzame Mobiliteit 

 

Onder andere de mensen achter het dorpspunt Beveren aan de Ijzer, Karel Lhermitte van 

Landelijke Gilden, Hannes Hollebecq van Cera, Katlijn Vanhulle, Plattelandscentrum 

Meetjesland, Danny Dewulf van VVSG, Katleen Caymax van Samenlevingsopbouw en Tom 

Dhollander van Mobipunten vzw  

De aanwezigen werden opgeroepen om deel te nemen aan het lerend netwerk ‘ons 

buurtpunt.  Er waren 156 deelnemers.  
 

Via dit lerend netwerk ondersteunden we 22 lokale actoren heel direct om een eigen 

actieplan uit te tekenen dat alle kansen in zich draagt voor een effectieve realisatie. We 

organiseren 4 interactieve werksessies waarbij deze trekkers hun eigen buurtpunt concreet 

uitwerken. We reiken hiervoor de volgende handvaten aan: 

● verschillende stappen en aspecten die bij de oprichting en invulling van een 

buurtpunt komen kijken 
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● specifieke knowhow in functie van de noden van de lokale actoren: juridische 

aspecten, verschillende (participatieve) methodieken om lokaal partners en inwoners 

te betrekken 

● drempels en succesfactoren, gebracht door inspirerende praktijkgetuigenissen  

LaMA  

LaMA staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Het is een 

uitgewerkte en geteste methode om met lokale mensen nieuwe 

oplossingen te bedenken voor vastgeroeste problemen. Kers op 

de taart: die oplossingen worden ook écht getest, geëvalueerd 

en bijgestuurd. 

 In de LaMA academie leren we deze methodiek aan overheden aan. 

 
© Netwerk Duurzame Mobiliteit 

 

We coachen de gemeentebesturen in groepsverband. We starten met alle geselecteerde 

gemeentebesturen tegelijkertijd en we laten ze simultaan hetzelfde traject doorlopen. We 

clusteren gelijkaardige cases. We vragen aan de gemeentebesturen om met de collega’s te 

komen die verantwoordelijk zullen zijn voor uitvoering van het lama trajecten en voor het 

opzetten van het participatietraject. In 2019 werden 5 gemeenten begeleidt binnen de LaMa 

-academie, namelijk Wevelgem, Dilbeek, Harelbeke, Turnhout en Heusden-Zolder. 

Gedurende drie bijeenkomsten overliepen we met hen de verschillende stappen om een 

succesvol LaMA-traject op te zetten.  
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Samenwerkingsverbanden 

TransitieNetwerk Middenveld 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft een actieve rol in de werkgroep mobiliteit van het 

TransitieNetwerk Middenveld. TNM is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, 

Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en 

wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar 

een duurzame samenleving waar te maken. 

In 2019 kwam de werkgroep mobiliteit 4 keer samen: op 25 januari, 14 mei, 18 juni, 10 juli 

en 17 oktober. Binnen deze werkgroep werd een basis ontwikkeld voor intern 

debat en standpunten over verschillende thema’s. De twee belangrijkste thema’s waar in 

2019 aan gewerkt werd waren een kilometerheffing personenwagens en het concept sociale 

taxi’s.  

Daarnaast werd aan kennisdeling gedaan rond verschillende thema’s: basisbereikbaarheid, 

woon-werkfiscaliteit. 

Klimaatcoalitie 

Netwerk Duurzame Mobiliteit maakt deel uit van De Klimaatcoalitie, een nationale vzw die 

meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, 

noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond 

klimaatrechtvaardigheid.  

Gemeente voor de Toekomst 

Netwerk Duurzame Mobiliteit is een vaste partners van het samenwerkingsverband 

Gemeente voor de Toekomst, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 21 organisaties uit 

het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit 

waarmee de lokale besturen hun doelstellingen mee waar kunnen maken. 

Supporters openbaar vervoer 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit speelt een centrale rol in het platform ‘supporters 

openbaar vervoer’. In 2019 werd het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd, maar 

werden nog niet veel concrete stappen genomen. 

De studiedag basisbereikbaarheid op 29 maart 2019 net voor de goedkeuring van het 

decreet was een moment waarop de supporters in dialoog gingen met zowel de politieke als 

ambtelijke overheid. 
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In de loop van 2019 werd regelmatig via mail een update verspreid onder de supporters 

openbaar vervoer. Ook in 2020 wordt de werking van de supporters verdergezet als forum 

om kennis te delen over de verwezenlijkingen binnen het decreet basisbereikbaarheid. 

Green Deal Gedeelde Mobiliteit 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit nam deel aan verschillende werkgroepen binnen de green 

deal gedeelde mobiliteit, o.a. op 20 juni 2019, 10 september 2019 en 8 oktober 2019.  

We zetten iedereen #goedopweg   

We inspireren iedereen in Vlaanderen om #goedopweg te gaan. De #goedopweg campagne 

bundelt de krachten binnen het Netwerk om duurzame mobiliteit finaal naar alle Vlamingen 

te promoten. Om daarin te slagen, vertrekt de mobiliteitscampagne vanuit een 

samenwerkingsverband tussen bovengenoemde partijen, met als doel duurzame mobiliteit 

naar de Vlaming te brengen als een breed keuzepalet aan alternatieven.  

De campagne is het resultaat van de samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun 

van de Vlaamse overheid. Door de eigenheid en expertise binnen elk van onze leden zo goed 

mogelijk te benutten en uit te spelen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit orkestreert het 

samenwerkingsverband. We regisseren de inhoudelijke samenhang en gezamenlijke 

communicatiestrategie. Het secretariaat stuurt het co-creatief proces van het 

samenwerkingsverband aan. Maandelijks kwamen alle leden samen in de SMOG-werkgroep 

om de campagne samen vorm te geven en verder uit te werken 

Campagne en communicatie 

#Goedopweg was doorheen het jaar opnieuw de lijm 

om de verschillende deelactiviteiten, zowel eigen als 

van externen, met elkaar te verbinden. Dit continue 

luik mondde uit in de Week van De Mobiliteit waarin 

we het brede publiek overtuigden om de overstap te 

maken.  

Deze strategie is erg succesvol: door #goedopweg te gebruiken, kunnen we de individuele 

aanpak overstijgen en wordt de campagne veel zichtbaarder.  

Tijdens het jaar volgen we een zorgvuldig geplande communicatiestrategie om de 

verschillende doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken met de beschikbare middelen en 

met de juiste boodschap. We starten vanuit ons eigen netwerk en partners en betrekken 

lokale initiatiefnemers en organisatoren om samen een zo groot mogelijk publiek te 

bereiken.  
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Het brede publiek bereikten we bovendien via onze verschillende kanalen: website, 

facebook, twitter, nieuwsbrieven…zoals hierboven reeds beschreven.  Doelpubliek van onze 

communicatiestrategie is dus niet enkel het brede publiek, maar in de eerste plaats  de 

organisatoren van een actie. Hiervoor verzorgden we gerichte mailings met inspiratie en info 

op maat van de groep (bedrijven, steden en gemeenten, middenveldorganisaties…).  

Facebook: #Goedopweg 

 31/12/2019 31/12/2018  
Followers 3.602 3.475 +127 
Likes 3.578 3460 +118 
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Inspiratieplatform #goedopweg 

Het inspiratieluik #goedopweg werd in 2018 geïntegreerd in de website van Netwerk 

Duurzame Mobiliteit. Fietsersbond en Trage Wegen maakten toen een succesvolle planning 

voor de uitwerking van de reportages. Dit jaar nam het secretariaat die functie op zich. Dit 

zorgde voor heel wat extra werk waardoor het aantal artikels licht daalde ten opzichte van 

2018.  

We percipiëren het platform eerder als een blog, waar good practices een plaats krijgen. We 

leggen daarbij steeds de link tussen informeren en activeren: posts sluiten we steevast af 

met voor de geïnteresseerden een link naar meer info. Zo geven we onze lezers een duwtje 

in de rug richting duurzame mobiliteit.  

In lijn met onze communicatiestrategie (om veel meer in doelgroepen te werken), kan er ook 

op het platform gefilterd worden per thema en doelgroep. Zo komt de bezoeker nu 

gemakkelijker in contact met voor hem/haar relevante content 

 

 

Week van de Mobiliteit 

Jaarlijks organiseren we de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september, met onder 

andere de Strapdag, Car Free Day en Autovrije Zondag. Tijdens de Week van de Mobiliteit 

gaat de campagnewerking één week lang in festivalmodus. Tal van activiteiten volgen elkaar 

in snel tempo op, diverse acties mikken op een even divers palet van  doelgroepen.  

In totaal werden er 1812 acties georganiseerd tijdens de Week van de Mobiliteit: 

● 49 Autovrije zondagen  

● 1 Autodeelsalon  

● 39 artikels op onze #goedopweg-blog 
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● 68 parkeerruimtes ingepalmd met Verover de ruimte, dankzij organisaties zoals GMF, 

Watt Factory, Fietsersbond Hove, JNM… 

● 150 portretten voor Fietser van de dag  

●  1 nocturne ‘Office of the future’ van sponsor HP  

● 156 bedrijven deden mee aan Car Free Day, waarbij Cyclis #ikfietsnaarhetwerk 

lanceerde 

● In samenwerking met Vias en SD Worx lanceerden we dit jaar de  ‘Nationale 

Telewerkdag’ 

● De Reiziger ging op pluksafari, met een reporter van Radio 2 in zijn kielzog 

● 6 auteurslezingen op de trein in het kader van De Reiziger richting de boekenbeurs  

● Meer dan 1000 scholen, 385.000 kinderen namen deel aan  de strapdag  

● Goedopweg 3.0: Jongeren uit Noorwegen en België gingen in debat over mobiliteit 

● Een evenement rond zelfrijdende mobiliteit in bozar lokte internationale gasten 

● Er vonden 6 Sportief Op Weg-acties plaats  

● 202 deelnemers aan de inspiratiedag op 21 november in Deinze 

De doelstelling van de Week is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om een andere 

vorm van mobiliteit uit te proberen. Om dit doel te bereiken, deelden we het grote publiek 

in doelgroepen in. Deze doelgroepen (gemeenten, scholen, bedrijven…) werden apart 

benaderd met voor hen interessante info en communicatiemateriaal. Zo ‘ontzorgden’ we de 

organisatoren van de actie zoveel mogelijk.  

Daarnaast richten we ons elk jaar tijdens Week van de Mobiliteit op het brede publiek. Met 

het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bespraken we hiervoor een gezamenlijke 

strategie. Tijdens de maand september postten we In vier waves gerichte advertenties op 

facebook om zoveel mogelijk mensen te bereiken: 

● wave 1: 2-8 september: fietspoolen naar school 

● wave 2: 9-15 september: Foto carrousel  

● wave 3: 16-22 september:  AB testing: 

○ A: filmpje met actrice over multimodaal op weg gaan 

○ B: filmpje over deel jouw #goedopwegtip en win te gekke prijzen 

● wave 4: 23-29 september: carpoolen naar de rugby 

Daarnaast zetten we in op google, via google grants. Dit werkte zeer goed. De best scorende 

ads zie je hieronder:  
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We zagen namelijk ten opzichte van 2018 een daling van websitebezoekers via facebook, 

maar een stijging via google:  

 

We lanceerden ook een wedstrijd ‘Deel je #goedopwegtip en win tal van prijzen’ die liep 

van 2 tot en met 22 september. Heel wat partnerorganisaties zorgden voor fijne prijzen 

(Vooruit, BRONKS, Vlotgent, Kudzu, Oxfam Wereldwinkels, De Lijn…) en we kregen in totaal 

45 tips binnen. De wedstrijd werkte wel, maar het waren teveel lagen: mensen moesten 

eerst naar de website surfen, terwijl het beter zou werken moesten ze gewoon op facebook 

blijven. Ook de doelgroep was zeer breed, dit is eerder iets wat meer gericht is op 

voortrekkers. 

In 2019 verscheen de Week van de Mobiliteit verscheen 486 keer in de pers, dat is 60 meer 

dan vorig jaar (cijfers via GoPress). We haalden twee keer het journaal, zowel zondag 15 

september als 22 september én Iedereen Beroemd ging langs bij de actie van de 

Fietsersbond. Online hadden we 79200 resultaten:  
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Autovrije Zondag 

Net geen 50 steden en gemeenten organiseerden een Autovrije Zondag. De acties mogen 

dan niet overal even groot zijn, de communicatie erover gebeurt sowieso in al die 

gemeenten, via hun eigen kanalen. Jaarlijks is er erg veel vraag naar informatie over 

Autovrije Zondag in steden en gemeenten. Zowel van bezoekers die er positief tegenover 

staan en de dag willen beleven, als van mensen die eerder negatief zijn en informatie nodig 

hebben over de mogelijkheden die ze al dan niet hebben met hun auto, maar ook van 

mensen die moeten werken en hun auto al dan niet nodig hebben om dat werk uit te voeren 

en een oplossing zoeken voor de bereikbaarheid. 

Organiseer een (Mini) Autodeelsalon 

Autodelen.net maakte begin 2019  een draaiboek voor steden en gemeenten die zelf een 

autodeelsalon willen organiseren. Het draaiboek geeft tips en tricks en bevat heel wat 

praktische bijlagen om gestructureerd aan de slag te gaan met de organisatie van een 

autodeelsalon.  
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Er werden in de periode rond de Week van de Mobiliteit 18 mini-autodeelsalons en 

infostanden georganiseerd. We merken dat steeds meer gemeenten inzetten op de 

promotie van autodelen via een infostand, maar ook infosessies worden steeds meer 

aangevraagd. Zo werden er dit jaar 16 georganiseerd.  

Fietser van de Dag 

Fietser van de Dag bracht tijdens de Week van de Mobiliteit dagelijkse fietsers in beeld 

tijdens een fotoshoot  wanneer ze passeren op straat. Door fietsers op een leuke en mooie 

manier in beeld te brengen promootte Fietser van de Dag dagelijks fietsen en toont het dat 

elke dag de fiets nemen zeer gemakkelijk is, en heel normaal om te doen in je alledaagse 

kledij. Per dag werden circa 30 mooie portretten van diverse soorten fietsers 

Sportief op weg 

Er werd een oproep gedaan naar sportclubs en hun leden/supporters om het bewustzijn aan 

te wakkeren dat verplaatsingen van en naar de club ook op een duurzame manier kunnen.  

Via sportfederaties (VSF, Sport.Vlaanderen …) werd deze  sensibiliserende boodschap 

verspreid zodat clubs ze op hun beurt kunnen doorsturen naar hun leden en oproepen om 

mee te doen. Bij de oproep hoorde ook een kleine wedstrijd waarmee een kleine geldsom te 

verdienen valt om een actie uit te werken.  

Car Free Day 

156 bedrijven deden mee aan de Car Free Day, werkgevers organiseerden talrijke ludieke 

activiteiten voor hun werknemers, van races tot een cocktailbar op de parking en een vroeg 

ontbijt.  

Een inspiratieboek met heel wat info die in 2018 gemaakt werd, kreeg een update en werd 

verspreid richting de bedrijven. Ook de bedrijven die vorig jaar reeds meededen en een 

gedrukte spandoek in huis hadden, kregen een sticker in de juiste vormgeving toegestuurd 

om de datum aan te pakken.  

Daarnaast werd de samenwerking rond de Thuiswerkdag naar een hoger niveau getild: Vias 

en sd worx schaarden zich, naast pami en palindroom, achter deze actie. Gezamenlijk 

beslisten we om het te hernoemen naar Nationale Telewerkdag, want tegenwoordig kan je 

op heel wat externe plekken werken dan enkel thuis. Vias organiseerde een webinar (naar 

analogie van die van vorig jaar) en sd worx kon met interessante cijfers uitpakken. De 

opschaling van deze actie zorgde voor heel wat visibiliteit voor de campagne.  

Verover de Ruimte 

Deze actie geeft veel zichtbaarheid en biedt een positief antwoord op de problematiek van 

ruimte-inname door geparkeerde auto’s. Er werden meer dan 68 parkeerplaatsen 

ingenomen door 22 organisaties en enthousiastelingen en dit in 12 steden en gemeenten.  
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Strapdag - High 5 

De Strapdag is een belangrijke dag bij de start van het schooljaar voor het basisonderwijs. 

Door deelname aan deze dag willen scholen en gemeenten volop inzetten op meer 

duurzame mobiliteit van en naar school. Mede door het betrekken van andere items rond 

schoolomgevingen zoals luchtkwaliteit, gezondheid en aanwezigheid van groen in de buurt 

van scholen is de Strapdag een belangrijke stakeholder in de Week van de Mobiliteit.  

Door het betrekken van de leerlingen van het secundair onderwijs bij de HIGH5 actie nemen 

zij een ambassadeursrol op zich. Ze begeleiden leuke acties aan de schoolpoort van een 

lagere school.  

Meer dan 1500 basisscholen en 50 secundaire scholen namen deel dit jaar.  

De Reiziger 

In 2018 startten TreinTramBus en Trage Wegen met  het campagneonderdeel De Reiziger, 

dat focust op het alsmaar belangrijker wordende recreatief verkeer. 2019 was het tweede 

projectjaar, waarin we mikten op grotere typeverplaatsingen en legden we de inhoudelijke 

focus bij elk van deze oplossingen-op-maat veel sterker op het plezier van (duurzaam) 

onderweg te zijn. er werd een heuse Pluksafari georganiseerd, een samenwerking met 

‘Vlaanderen Wandelt’ en de actie BoekenTrein, met auteurslezingen op de trein richting de 

boekenbeurs.  

Testrijders 

Omwille van de lessons learned uit het pilootproject en de beperkte projectfinanciering, 

beperkte BBL het campagne- en communicatieluik voor particulieren tot Vlaams-Brabant. 

Ook werd de Testrijders-werking deels met de inspanningen voor E-Deal gecombineerd, 

waarbij samen met Autodelen.net elektrisch autodelen bij bedrijven en lokale overheden in 

Vlaanderen werd gepromoot en ondersteund.  

Goedopweg 3.0 

Met deze actie wil Taxistop nieuwe, innovatieve en technologische oplossingen op gebied 

van duurzame mobiliteit stimuleren en bekend maken bij een breed publiek. Het 

zwaartepunt lag in de Week van de Mobiliteit. Toen kwamen 20 jongeren uit Noorwegen en 

20 jongeren uit Vlaanderen (15-20 jaar) samen om zich drie dagen lang te buigen over de 

huidige uitdagingen binnen duurzaamheid.  

Op 20-21/9 vond de hackathon Mobility of The Future plaats, Taxistop was één van de 

partners. Verschillende experts en jongeren vanuit verschillende hoeken van de wereld 

kwamen samen om zich te buigen over twee specifieke mobiliteitsuitdagingen. 

In het najaar begon Taxistop met de opnames van een podcast serie (A Tribe Called 

Transport genaamd) waarbij in elke aflevering een mobiliteitsexpert, een expert uit een 
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ander werkveld en een jongere rond de tafel gingen zitten. Elke aflevering focuste zich op 

een andere innovatieve oplossing binnen duurzame mobiliteit.  

Financieel 
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wist bovenstaand resultaten te realiseren met de 

beschikbare middelen. 2019 werd ook financieel positief afgesloten, binnen het kader van de 

begroting die in april 2018 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd.  

De initiatieven die in dit jaarverslag worden gepresenteerd worden hoofdzakelijk mogelijk 

gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wordt 

erkend en ontvangt een basissubsidie. De regie van de campagnes wordt mogelijk gemaakt 

door een aanvullende subsidie. Uiteraard zijn er nog andere partners die ons ook financieel 

steunen, we vermelden ze met volle waardering bij de initiatieven die zij mee mogelijk 

hebben gemaakt.  

De personeelskosten blijven op hetzelfde niveau als de voorbije jaren: ongeveer 40% van de 

totale uitgaven. Een gelijkaardig percentage wordt besteed aan ‘vergoedingen aan derden’. 

In grootorde gaat dat om de vergoeding van de prestaties van de leden voor de uitvoering 

van de mobiliteitscampagnes 2019. De vaste kosten zijn stabiel. Door het kantoor te delen 

met Trage Wegen vzw blijven die kosten ook beheersbaar.  

Wat brengt 2020? 
In 2020 willen we onze ambitie waarmaken met een versterkte ploeg die van het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit een impactvolle organisatie te maken, zowel op vlak van campagnes, 

beleidswerk, projecten als in onze rol als netwerk.  We mikken op een duurzame, groeiende 

organisatie en gaan actief op zoek naar bijkomende middelen om onze doelstellingen te 

realiseren.  

We maken de juiste verbindingen in ons netwerk en zijn een informatie- en inspiratiebron 

om voortrekkers te sterken in hun visie en initiatieven om anderen aan te zetten om ook 

#goedopweg te gaan. in 2020 starten we ook de denkoefening rond een nieuw strategisch 

meerjarenplan na 2021. Dit doen we uiteraard samen met onze leden, compagnons en al 

onze partners.  In een jaarprogramma vervatten we onze plannen voor 2020 in 35 concrete 

acties.  

We verwelkomen uiteraard nieuwe Compagnons en werken samen met hen en onze leden 

rond onze nieuwe speerpunt, ‘Ruimtelijke Ordening’ en ‘Gezondheid’, als opvolger voor 

’lokale bereikbaarheid’  
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We maken opnieuw van de Week van de Mobiliteit een topeditie, waar we voluit aan de slag 

gaan met een vernieuwde communicatiestrategie (iedereen #goedopweg!) om het brede 

publiek beter en breder te bereiken met onze boodschap en acties. 

We laten ook zelf ons licht schijnen op het actuele mobiliteitsdebat met eigen inzichten en in 

gerichte communicatie.  We gaan samen met onze leden en partners per thema nagaan wat 

de beste strategie is om onze doelstellingen te bekomen. Standpunten in ons netwerk 

dragen we mee uit, maar evengoed hun oproepen, acties en resultaten. Ook 2020 kent 

opnieuw een Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar, formele en informele 

netwerkmomenten, een boeiende Inspiratiedag op 25 september, studiedagen rond 

doorstroming, buurtpunten, ...  

We zetten opnieuw onze LaMa-academie op  en met het project ‘ons buurtpunt’ spelen we 

verder in op de lokale nood om diensten en vervoersaanbod terug te brengen naar landelijke 

gebieden en zo te werken aan lokale bereikbaarheid. We gaan na hoe we kunnen 

samenwerken met andere partners op Vlaams, nationaal en Europees niveau.  

Kortom, in 2020 gaan we meer dan ooit #goedopweg! 
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*** 

Colofon & contact 
Dit jaarverslag is een uitgave van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, Kasteellaan 349A, 9000 Gent 
Ontdek meer over onze werking op www.duurzame-mobiliteit.be 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij algemeen coördinator Bernard Govaert, 09 331 59 11 of 
bernard@duurzame-mobiliteit.be  
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Bijlagen 

Vertegenwoordiging en belangenverdediging 

Belangrijkste adviezen en publicaties MORA: 

● Advies beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024  

● Advies regeerakkoord 2019-2024  

● Mobiliteitsrapport 2019  

● Advies conceptnota uitwerking mobiliteitscentrale  

● Advies ontwerp BVR projectmethodologie en stuurgroep basisbereikbaarheid  

● Advies exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer  

● Jaarverslag MORA 2018  

West-Vlamsche Bewegingskoers, Roeselare, 12 januari 2019 

Miguel Vertriest neemt naast Christof Dejaegher 

(burgemeester Poperinge) en Peter Wouters (nationaal 

voorzitter beweging.net) deel aan het panel over mobiliteit op 

de nieuwjaarsreceptie van beweging.net West-Vlaanderen. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn basisbereikbaarheid, 

bedrijfswagens, kilometerheffing personenwagens,  … 

Inspiratietalks kind- en jeugdvriendelijk Sint-Niklaas, Sint-Niklaas, 24 januari 2019  

Miguel Vertriest neemt deel aan de inspiratietalks met een 

pecha kucha over het belang van duurzame mobiliteit voor 

kinderen en jongeren. 

Bij de good practices zijn een 80-tal ambtenaren én politici 

(schepenen en gemeenteraadsleden) en een 50-tal jongeren 

aanwezig. De leerlingen komen uit het 2e, 3e en 

5e middelbaar. 

Het thema ‘natuur en milieu’ was het populairste (voor 9 van de 36 kinderen is dit de 

grootste prioriteit in Sint-Niklaas). Veel genoemde voorstellen: minder auto’s, minder 

straten, meer inzetten op fietsen, gezonde lucht (aan de schoolpoort!), fietsers moeten 

beloond worden,.. Kinderen willen enorm graag alleen met de fiets naar school komen maar 

dit mag niet altijd omwille van enkele gevaarlijke punten die op hun route liggen. 
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Na de inspiratietalks gingen we in dialoog met de jongeren en daaruit kwamen heel wat 

concrete maatregelen die het stadsbestuur van Sint-Niklaas kan nemen. 

Uitwisselingsdag SAVE, Leuven, 30 januari 2019 

Miguel Vertriest modereert twee werkgroepen tijdens deze dag. Save 2.0: “een innoverende 

manier van samenwerking” met Helmut Paris (MOW) en Bart Slabbinck (stad Brugge) en 

Gedragsverandering: “de sleutel voor een veilige en kindvriendelijke buurt” met Patrick Van 

de Borne (schepen mobiliteit Ravels), Wouter Florizoone (ouder school Paridaens Leuven) en 

Wim Billet (Mobiel 21). 

Blogs & columns 

Miguel Vertriest is een van de 6 huiscolumnisten van de Verkeersspecialist (naast Cathy 

Macharis, Joris Willems, Kris Peeters, Werner De Dobbeleer en Freya De Muynck). In 2019 

resulteerde dit in 2 columns (VSP256: “Little Car Zones” en VSP261: “Het mirakel van de 

300”). 

Gastblog door Richard de Jong van Oponeo: Hoe zorg je ervoor dat je groene stroom laadt? 

Pers en media 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2019 vermeld in een aantal artikels: 

Oprichtster Filter Café Filtré voert straks opnieuw actie - 26/01/2019 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190125_04131731 (en andere) 

Pleidooi voor Europees sporen zonder grenzen – 15/03/2019 – De Morgen 
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/column-little-car-zones
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/column-het-mirakel-van-de-300
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/column-het-mirakel-van-de-300
https://www.duurzame-mobiliteit.be/gastblog-hoe-zorg-je-ervoor-dat-je-groene-stroom-laadt-als-je-een-elektrische-auto-hebt
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190125_04131731


 

 

Doordachte mobiliteit zet ouderen in beweging – OKRA magazine april 2019 

 

Treinreiziger baalt van betalend parkeren aan station – De Standaard – 22/05/2019 
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Belasting op inverkeerstelling : Inschrijvingstaks op voertuigen levert schatkist 'te veel' op - 
Gazet van Antwerpen - 14 Aug. 2019 

Hoe verplaatsen Vlaamse jongeren zich – Dropzone – September 2019 

https://issuu.com/vvjvzw/docs/bataljong_dropzone_september_web/16 

 

Vlaamse regering begraaft ambitieus Mobiliteitsplan 

14/11/2019 

https://www.tijd.be/nieuws/archief/Vlaamse-regering-begraaft-ambitieus-Mobiliteitsplan/1

0181656  

Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit betreurt de verdwijning van het 

Mobiliteitsplan. 'We missen een langetermijnvisie over hoe de Vlaamse mobiliteit er zal 

uitzien over pakweg 20 jaar', zegt de mobiliteitsexpert. 'De overheid stelt veel afzonderlijke 

plannen op, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid en fietsbeleid. Ook in andere 

beleidsdomeinen, zoals luchtkwaliteit en klimaat, worden vaak mobiliteitsmaatregelen 

opgenomen wegens de grote impact van het wegverkeer. Al die plannen zitten verspreid en 

zijn soms zelfs tegenstrijdig. De saus die die elementen bindt, ontbreekt nu.' 

Opleidingen nieuwe werknemers 

● Op 26/06/2019 namen Saar Fivez (Netwerk Duurzame 

● 20/12/2019 namen Suzanne Ryvers, Esther De Reys, Ine Lippens (autodelen.net), An 

Buggenhout, Mattijs Verhelst (TreinTramBus) en Heleen Desmet (Bond Beter 

Leefmilieu) deel. 

36 Jaarverslag Netwerk Duurzame Mobiliteit 2019 

https://issuu.com/vvjvzw/docs/bataljong_dropzone_september_web/16
https://www.tijd.be/nieuws/archief/Vlaamse-regering-begraaft-ambitieus-Mobiliteitsplan/10181656
https://www.tijd.be/nieuws/archief/Vlaamse-regering-begraaft-ambitieus-Mobiliteitsplan/10181656


Dossiers en artikels 

Artikels 

● Modal profiling 

● Weg met links 

● De kosten van urban sprawl in België 

● Echt kiezen voor verkeersveiligheid 

● Minder verkeersdoden 

● Nieuwe verkeersregels 

● De 6 M’s in de beleidsnota MOW, 
● 20 jaar rijbewijs met punten in België 

● Kortrijk zegt nee 

● Betalend parkeren aan station 

● 3 V’s voor een duurzame mobiliteit 

● Walkability score 

● Het Vlaams Klimaatplan 

Dossiers 

● Gratis openbaar vervoer,  

● Vervoersarmoede 

● Dossier rekening rijden ,Kilometerheffing personenwagens, 

● Mobiliteit in de verkiezingsprogramma's, 

● Het mobiliteitsbudget, 

● Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.3 

● 5 jaar Vlaams Mobiliteitsbeleid 

● Mobiliteit in het Vlaams regeerakkoord,  

● Woon-werk verkeer 

Nieuwsbrieven 

● december 2019: Wie wordt Mobiliteitspersoonlijkheid 2019? - Beleidsnota Mobiliteit 

- Podcast - Verslag Inspiratiedag 

● oktober 2019: Dit was de Week van de Mobiliteit - Inspiratiedag - Column: little car 

zones - Rekeningrijden 

● juli 2019: Ga je mee #goedopweg in de Week van de Mobiliteit? 

● juni 2019: Schrijf nu in voor de LaMA academie - Achter het stuur voor minder dan 

1km? - Nieuwe verkeersregels 

● mei 2019: Wat zeggen de partijprogramma's over mobiliteit? - Een olifant op onze 

wegen - The good, the bad and the ugly 

● april 2019: Week van de mobiliteit, Go with the velo, Fietsschool 

● februari 2019: Studiedag basisbereikbaarheid, Modal profiling en Sign for my future 
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/column-modal-profiling
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/column-weg-met-links
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-kosten-van-urban-sprawl-vlaanderen
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/echt-kiezen-voor-verkeersveiligheid-wie-durft
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/verkeersveiligheidsbarometer2018
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/nieuwe-verkeersregels-voor-veiliger-stappen-en-trappen-vanaf-31-mei-vierkant-groen
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-6-ms-de-beleidsnota-mobiliteit-en-openbare-werken-2019-2024-en-2-ontbrekende-ms
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/20-jaar-rijbewijs-met-punten-belgie
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/kortrijk-zegt-nipt-nee-tegen-maandelijkse-autovrije-zondagen
https://www.duurzame-mobiliteit.be/index.php/nieuws/betalend-parkeren-aan-het-station-logisch-toch-maar-niet-leuk
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/de-3-vs-voor-een-duurzame-mobiliteit
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/walkabilityscore-tool-voor-gezonde-buurten
https://www.duurzame-mobiliteit.be/index.php/nieuws/er-was-eens-het-vlaams-klimaatplan
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-gratis-openbaar-vervoer
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-vervoersarmoede-vandaag
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-slimme-kilometerheffing-rekeningrijden
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteit-de-verkiezingsprogrammas-2019
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/het-mobiliteitsbudget-gaat-van-start-maart-2019-wat-houdt-het
https://www.duurzame-mobiliteit.be/node/11508#Overzicht-artikels
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/vijf-jaar-vlaams-mobiliteitsbeleid-good-bad-and-ugly
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/mobiliteit-het-vlaams-regeerakkoord-2019-2024
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/dossier-woon-werkverkeer
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1144
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1144
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?id=1119&reset=1
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?id=1119&reset=1
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?id=1056&reset=1
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?id=1038&reset=1
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?id=1038&reset=1
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1030
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1030
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1028
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1001


● Januari 2019: Maak kennis met de mobiliteitspersoonlijkheid 2018 

Website: pagina’s en bronnen 

 

Ook de pagina over de Telewerkdag, ‘Organiseer je actie’ en Verover de Ruimte werden 

goed bezocht 

 

 

 

De pagina’s over de projecten /onsbuurtpunt en /lama staan resp. op plaats 8 en 32 van 

meest weergegeven pagina’s 

 

 

Algemene informatieve pagina’s zoals /het netwerk, /goedopweg, /kalender … doen het 

goed 
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Net als pagina’s gelinkt aan studiedagen 

 

 

 

 

Dit zijn de best scorende nieuwsberichten niet gelinkt aan studiedagen: 

 

 

En dit zijn de best bezochte goedopweg-artikels 
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Bronnen overzicht 2019 (blauw) vs 2018 (oranje): 

 

Qua bronnen is vooral search (zowel organic als paid) belangrijker geworden.  

● In totaal ontvingen we via onze ‘Google grant’ 2.487 kliks, dit vertegenwoordigt een 

waarde van € 753 ($ 840). CPC=0,30 

● Belangrijkste zoekwoorden organisch: (gerelateerd aan) week van de mobiliteit, 

autoloze/autovrije zondag, netwerk duurzame mobiliteit, car free day, duurzame 

mobiliteit, mobiliteit, schoolstraat, telewerkdag, nationale telewerkdag, buurtpunt 

● Belangrijkste zoekwoorden betaald: (gerelateerd aan) autoloze/autovrije zondag, 

week van de mobiliteit, strapdag, autodelen 

Social gaat erop achteruit  

● Door een technisch euvel  zit een deel van het verkeer vanuit Facebook en Linkedin 

onder de categorie ‘other’ (zo’n 6.500 gebruikers) > in werkelijkheid slechts -37,40% 

● Er is ook een pak minder budget aan besteed vanuit MOW: van € 44.000 in 2018 naar 

€ 20.800 in 2019 

● Anderzijds wordt het ook steeds moeilijker om ‘door te dringen’ op sociale media 

(meer concurrentie, wijzigingen in het algoritme). 

Key metrics: 
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● Total reach daalt met 44% maar organic reach stijgt > minder budget besteed 

● Likes heel licht gestegen t.o.v. 2018 (was ook niet de strategie om op page likes in te 

zetten) 
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