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WEBINAR ETIQUETTE

1. zet je geluid op ‘mute’

2. zet je camera af

3. Q&A gaat zo:

a) vragen stel je via de chat

b) na ieder thema behandelen we   

+/- 2 relevante vragen 

4. Deze webinar wordt opgenomen



WAT STAAT ER OP HET 

PROGRAMMA?

• 10u – 10u05 : onthaal

• 10u05 – 10u15 : hoe meet je de impact 

van een autovrije zondag?

• 10u15 – 10u25 : bekendmaking van de 

Telraam winnaar

• 10u25 – 10u35 : inspiratie over 

communicatiemiddelen en strategie 

10u35 – 10u50 : twee steden aan het 

woord over het betrekken van 

inwoners, verenigingen en bezoekers

• 10u50 – 11u : uitwisseling 



CAMPAGNE

European Mobility Week  

Week van de Mobiliteit

16 – 22 september

Autovrije Zondag in 2020:  

20 september

https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek/?__tn__=kC-R&eid=ARC92BO4ZHz3Ha-LWLDG16uteABDaOoECZtIHP96E2XNAMILOfG58zp9PWVNFfGVDJ1HG7G9q0X8M6lW&hc_ref=ARRnErjLB5xYZBPvRNSCw_GJEMUMnu2-8TZale7AfF7gDZ2T-O40baG7Y4PA_bzKzp4&ref=nf_target


ONDERSTEUNING

• Rol van Netwerk Duurzame Mobiliteit

• Rol van Mobiel 21



Thema 1

IMPACT METEN 

VAN AUTOVRIJE 

ZONDAG



WAAROM? 

Sensibilisatiecampagne

3 B’s: 

1. Bezoekers

2. Bewoners

3. Betrokken organisaties



STANDAARD VRAGENLIJST

• Mobiel 21 maakt enquête en voorziet 

handleiding:

o Cijfers op lokaal niveau

o Maar ook benchmarken mogelijk 



Q&A : 5 minuten vragenvuur



Thema 2

TELRAAM 

WINNAAR!



Wat is een Telraam?

Een slimme sensor achter het raam met een camera 
die permanent (bij daglicht) 4 modi kan tellen:
- Fietsers
- Auto’s
- Voetgangers
- Vrachtwagens + bussen

#ModalSplit
#Multimodaal
#Fijnmazig



900+ Telramen
# telnetwerken

www.telraam.net
Leuven, Brugge, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Hasselt, Boutersem, Aarschot, Aalst, Graz, Zandhoven, Geetbets, Beringen, Zoutleeuw, …

https://telraam-api.net/v0/cameras/overview
http://www.telraam.net/


Meer info 
& nieuwe wekelijkse update 
Op: www.telraam.net/nl/blog

COVID 19 monitoring

https://telraam.net/nl/blog


En de winnaar is…

Borsbeek



www.telraam.net

info@telraam.net

Tweet je feedback naar @TelraamTelraam
of volg ons via facebook.com/telraam

http://www.telraam.net/
mailto:info@telraam.net


Q&A : 5 minuten vragenvuur



Thema 3

COMMUNICATIE

MIDDELEN & 

STRATEGIE



COMMUNICATIE

MATERIAAL



CAMPAGNE IN EEN NIEUW JASJE!

Download het binnenkort hier.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/promotiemateriaal


NIEUWE VISUALS IN AANTOCHT

Download het binnenkort hier.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/promotiemateriaal


EIGEN STIJL KAN OOK! ENKELE VOORBEELDEN



COMMUNICATIE

5 TIPS & INSPIRATIE



1) BEGIN OP TIJD

• Maak een gedetailleerde tijdlijn: 

o campagnemateriaal klaarmaken? 

o wanneer wat communiceren?

o welke kanalen gebruiken?  

• Kies de juiste momenten uit om te 

communiceren: tijdens geplande events, 

‘dag van de …’ 

• Herhalen, herhalen, herhalen: dat is 

communicatie!

• Maak een origineel persbericht klaar 
(voor en na)



2) KEN UW LOKALE VERENIGINGEN

• Maak een stakeholdersanalyse:

o wie wanneer waar bereiken? 

• Roep verenigingen en inwoners 

maximaal op om zelf initiatief te nemen 

en iets te organiseren! 

• Doelgerichte communicatie naar 

speciale groepen is belangrijk



3) BENUT UW SOCIALE MEDIA

• De kanalen van je gemeente of stad

• Zoek naar groepen zoals: “Je bent van 

Zonhoven als je…” 

• Groepen van lokale verenigingen

• Gebruik een # en spoor anderen aan 

om deze te gebruiken

• Deel een ‘call to action’: polls, 

challenge,… 

• Intensifieer de communicatie vlak voor 

en tijdens de Autovrije Zondag!



4) ZORG VOOR EEN ORIGINELE 

UITNODIGING & ROUTEKAART

• Online en offline 

• Verspreid maximaal bij alle inwoners

• Visueel met een herkenbare stijl

• Call to action? 

• Interactieve kaart? 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1mmekiD8tRrmq_dGQf5T4XqEf9WQ-w1U7&ll=50.82918413896189%2C3.2653768999999784&z=16


5) TREK VOLK MET DE KLASSIEKERS

• Tweedehands fietsverkoop

• Georganiseerde fiets- en 

wandeltochten

• Buurt en straatfeesten

• Muziekoptredens

• Eet- en drankstandjes

• Sportwedstrijden

• Rommelmarkten

• Speciallekes zoals: rollatortreffen, 

circus op eenwielers, fietstaxi,…



GA NOG EEN STAPJE VERDER

1. Treed tijdens de Autovrije Zondag om in 

dialoog met inwoners over mobiliteit: 

surveys, raambabbels, workshops,… 

2. Gebruik het momentum om nieuwe 

mobiliteitsplannen uit de doeken te 

doen. (vb: opening van een schoolstraat)

3. Test mobiliteitsingrepen uit tijdens de 

Autovrije Zondag en vraag feedback.

4. Meet de impact van je communicatie en 

van het event.



COMMUNICATIE

IN CORONA-TIJDEN?



HET MOMENT OM TE COMMUNICEREN?

Inwoners genieten NU van de autovrije ruimte

= tijd voor tijdelijke ingrepen (subsidie MOW) en extra autovrije (zon)dagen?

= tijd om uit te nodigen voor de Autovrije Zondag?

= tijd om inwoners te vragen of hun mobiliteitsgedrag veranderd is?

= tijd om op te roepen om de Autovrije (publieke) ruimte anders te 

gebruiken?

= WAT DENKEN JULLIE?  Zet het in de chat!



Q&A : 5 minuten vragenvuur



Thema 4

UIT DE PRAKTIJK: 

BETROKKENHEID 

CREEREN



OPEN STRAATDAG

Turnhouts grootste straatfeest – 25ste

editie!



Insteek is 

buurt en wijk: 

beleef je eigen 

straat! 



Gemiddeld 22 

deelnemende 

buurten



Mobiliteit

- Insteek = buurtontmoeting

de straat is voor één dag voor 

bewoners

- Koppeling met veranderde 

verkeerssituatie

- In principe geen hoofdstraten afgesloten

- Geen verkeersvrij centrum



Animatie 

voor jong en 

oud! 



Animatie 

voor jong en 

oud! 



Ondersteuning

vanuit de stad



Eigen invulling

vanuit de buurt



Corona-impact

– Aarzeling om deel te nemen

– Ondersteuning vanuit de stad

» Clausules

» Brainstorm corona-aanpak (vb. samenwerking met cultureel centrum)

» Activiteiten vanuit de stad ‘coronaproof’ – social distancing



Q&A : 5 minuten vragenvuur



Autovrije Zondag

Vilvoorde



Historiek 

• 1e editie 2002

• Vanaf 1e editie samen met jeugddag

• Vanaf 1e editie dezelfde autovrije zone

• Basis: samenwerking met verenigingen

• Laatste 5 jaar grote groei in bezoekers

• 2018: Vilvoorde Actief (vrijetijdsmarkt)

• 2019: korte ketenmarkt + straattheaterfestival Plein 

Publiq

• 2020: City Run Vilvoorde (ism. Lions en 

atletiekvereniging): uitgesteld

44



Autovrije zone

• Hoofdwegen 

• Kanaal

• Centrum + 2 

wijken

• Vrije doorgang 

naar ziekenhuis

45



Betrekken van inwoners, bezoekers, verenigingen

Vanaf eerste editie verenigingen:

• Jeugdverenigingen (Jeugddag)

• Gezinsbond 

• KWB

• Fietsersbond

46



Jeugddag

• Organisatie dienst Jeugd met Jeugdraad Vilvoorde

• Kleuterzone – lagere schoolkinderen – tieners tot 15 jaar

• Springkastelen – gocarts – fietsparcours – klimtoren - …

• Jeugdverenigingen: sjorparcours scouts – Jeugd, cultuur en wetenschap 

proefjes, jeugd Rode Kruis, …

47



Vilvoorde Actief (verenigingenmarkt)

• 2-jaarlijks

• Voorstelling alle verenigingen 

(culturele, sport-, sociale, …)

• Infostand gekoppeld aan 

animatie

• Eerst argwaan over koppeling 

met deze dag (opbouw)

• Succes! 

48
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Korte ketenmarkt

• Zomeractiviteit 

• Vzw The Hedge voor contacten

• Vilvoorde en omgeving

• Groenten en fruit, honing, bier, juwelen, ijsjes, 

keramiek

50
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Plein Publiq

• straattheaterfestival 

• Cc Het Bolwerk

• Plein voor CC, in autovrije zone

• cultuurstraatje
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Coördinatie:

Stad Vilvoorde - Dienst Cultuur en Evenementen

evenement@vilvoorde.be

Met medewerking van:

- Dienst Jeugd

- Dienst Sport

- Dienst Milieu

- Team Openbaar Domein en Mobiliteit

- Dienst Logistiek

- Cc Het Bolwerk

- Bibliotheek Vilvoorde

- Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

- Stedelijke academie voor beelden kunsten Jan Portaels

- Lokale politie Vima

mailto:evenement@vilvoorde.be


Q&A : 5 minuten vragenvuur



Thema 5

UITWISSELING



FOCUS OP: KANSEN

4 stellingen om over uit te wisselen



STELLING 1

Dit is de uitgelezen kans om meer 

autovrije (zon)dagen te organiseren! 



STELLING 2

Dit is de uitgelezen kans om onze autovrije 

zondag(en) aan te kondigen!



STELLING 3

Dit is de uitgelezen kans om mijn inwoners 

te vragen hoe hun mobiliteitsgedrag 

veranderd is en wat hun noden zijn!



STELLING 4

Dit is de uitgelezen kans om mijn inwoners 

te betrekken en zelf de publieke ruimte te 

laten veroveren! 

https://www.duurzame-mobiliteit.be/verover-mee-de-ruimte
https://www.duurzame-mobiliteit.be/verover-mee-de-ruimte


BEDANKT VOOR UW DEELNAME!

• We delen een opname van deze webinar

• We delen ook de presentatie & aanwezigheidslijst

• Binnenkort ontvangt u de impact-vragenlijsten en 

het communicatiemateriaal via OneDrive



ZET MENSEN IN BEWEGING

Mobiel 21 vzw

Vital Decosterstraat 67A | 0101

3000 Leuven

T. 016 31 77 00

info@mobiel21.be

www.mobiel21.be


