GEZONDHEIDSMATRIX GEZONDE GEMEENTE - mobiliteit
individu,
prioritaire /
risicogroepen

buurt

educatie

Zet sleutel- en vertrouwensfiguren uit de
gemeenschap/doelgroep in om te informeren over de
(gezondheids)voordelen van actieve verplaatsingen

Informeer over en betrek buurtbewoners bij
mobiliteitsingrepen (bijv. circulatieplan, fietsstraten,
schoolstraten, mobipunten…)

omgevingsinterventies

Maak werk van kwaliteitsvolle, veilige en overdekte
fietsenstallingen bij elke gemeentelijke infrastructuur.

Zet schoolstraten op voor meer verkeersveiligheid en
schonere lucht in de schoolomgeving en meer beweging bij
kinderen.

zorg en begeleiding

bovenlokaal

Promoot actieve verplaatsingen (te voet of met de fiets)
Informeer inwoners uit de vervoersregio of eerstelijnszone
door burgers te informeren over de voordelen ervan via
over duurzame, milieuvriendelijke mobiliteit:
artikels in de lokale infokrant, op de gemeentelijke website, milieuvriendelijke voertuigen, autodelen, ecodriving… via
via de sociale mediakanalen van de gemeente
een campagne op sociale media.

Geef advies bij de (her)aanleg van straten, parken en
Zorg voor een goed aangeduid en toegankelijk netwerk van
pleinen. Onderhouden wandelpaden, veilige fietspaden...
wandel- en fietsverbindingen die (de kern van) je gemeente
nodigen inwoners uit en motiveren hen om zich actief te
verbindt met de buurtgemeenten.
verplaatsen.

Zorg voor ondersteuning van collectief vervoer en
vervoersdeelsystemen: installeer een mobipunt, bied
voorbehouden autodeelparkeerplaatsen aan, neem
autodelen op in verkavelings- en
stadsvernieuwingsprojecten, start een uitleensysteem voor
kinderfietsen of een deelsysteem voor bakfietsen.

Zet in op een (bovenlokaal) testaanbod aan duurzame
vervoersmiddelen die gedurende een bepaalde periode
uitgeprobeerd kunnen worden: elektrische fietsen,
vouwfietsen, speedpedelecs, elektrische bakfietsen,
fietskarren, probeerpassen voor bus, trein en Blue Bike.

Organiseer een fietsbib waar mensen bijvoorbeeld één jaar
Zorg voor een goed netwerk van fietsstraten met
Zorg voor een goede walkabilityscore. Maak werk van een
lang een kinderfiets op maat of een bakfiets voor een dag kwaliteitsvolle fietspaden en veilige oversteekplaatsen (bijv.
goede functiemix in de kern van de gemeente,
kunnen uitlenen.
fietsbruggen) in de buurt.
stratenconnectiviteit en woondichtheid.

Maak werk van kwaliteitsvolle wandel- en fietspaden en
veilige oversteekplaatsen (bijv. fietsbruggen) die
wandelaars en fietsers veilig naar je gemeente brengen.

Zorg voor toegankelijke trage wegen die gebruikt kunnen
worden voor zowel actieve verplaatsingen (bijv. naar
school of naar het werk) als voor recreatie (bijv. 10.000stappenwandeling).

afspraken en regels

gemeente/ocmw
(alle inwoners en
hun leefomgeving
binnen de gemeente)

Zorg voor veilige buurtfietsenparkings. Vooral in buurten
met weinig private tuinen.

Werk verkavelingsvoorschriften uit met strenge
Kom tussen in het abonnement van De Lijn voor jongeren,
Installeer in elke woonwijk een zone 30 of een woonerf die
parkeernormen (aantal en plaats), regels voor
Geef minder of geen fiscaal voordeel voor bedrijfswagens
65-plussers. Of maak het abonnement goedkoper voor
verkeersveiligheid bevordert en van de straat opnieuw een fietsenstallingen, groen en inrichten van de publieke ruimte en meer fiscale voordelen voor gezonde alternatieven van
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties door de
speel-, beweeg- en ontmoetingsplaats maken.
volgens het STOP-principe (waarbij prioriteit uitgaat naar
woon-werkverkeer te voet of met de fiets.
derdebetalersregeling toe te passen.
stappers en trappers).

Kom tussen in abonnementen van deelfietsen voor mensen
in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Installeer fietszones in alle (deel)kernen.

Zorg voor vervoer op maat van ouderen en mensen die
minder mobiel zijn.

Organiseer een fietsvaardigheidscursus voor een buurt
waar veel nieuwkomers en/of mensen in maatschappelijk
kwetsbare situaties zijn gehuisvest.
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Zorg voor een gemeentelijk subsidiereglement voor bijv. de Voer een slimme kilometerheffing in met criteria op basis
aankoop van (elektrische) fietsen of gratis gebruik van Blue- van gezondheids- en milieu-impact. Met aandacht voor een
bike fietsen.
sociale correctie voor mensen in kwetsbare situaties.

Organiseer een basiscursus fietsonderhoud. Werk samen
met een lokale fietshandelaar die naast de cursus zelf ook
een ruimte voor het onderhoud ter beschikking zou kunnen
stellen.

Werk aan basisvaardigheden voor stappers en fietsen bij
alle kinderen uit de scholengemeenschappen in de regio.

