
 

 

 

 

 

 

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 
Het thema: lokale bereikbaarheid 

Voor: mobiliteitsprofessionals, lokale en regionale besturen, middenveld en 

geïnteresseerden op sleeptouw genomen in DE Studio in Antwerpen. 
Praktisch: 28 november, 9u30 – 16u30, DE Studio Antwerpen 

 

DAGPROGRAMMA (of op de eventsite) 

9u15-9u45: Onthaal 
9u45 – 10u50: Dagopening 

Roos Van Acker neemt ons op 28 november mee doorheen een goed gevuld 

programma. Schepen Koen Kennis opent de dag, 3 bijzondere keynotesprekers werpen 

een blik op 2030: 

 Cathy Macharis, hoofd onderzoeksgroep MOBI (VUB): "Naar de human city"  

 Karel Martens, hoofd Urban Planning Program Technion (Israël): "De mens als 

uitgangspunt" 
 Steven Vromman, Low Impact Man: "Als ik echt mag dromen, dan..." 

11u- 12u30: 4 interactieve werksessies (1) 

Keuzesessie 1 - Dorpshubs in Vlaanderen 

Sessie over DORV in Vlaanderen, dorpenbeleid in de provincie Antwerpen en de 

werking van dorpsraden. Met: 

 Veerle Van Westen - dorpenbeleid van Provincie Antwerpen 

 Koen Dewulf (Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen) - een blik op de rol die 

dorpsraden in steeds meer dorpen gaan spelen.  

 Tom Maertens - verdiept zich al enige tijd in het DORV-concept van Heinz 

Frey (Duitsland) en experimenteert met een eerste vertaling en 
implementatie in Vlaanderen.  

En ook: de deelnemers aan deze sessie gaan ook zelf aan de slag in dialoogtafels 

om op zoek te gaan naar manieren om om te gaan met toekomstbeelden voor een 

dorp dat nood heeft aan versterking. 

http://inspiratiedag.strikingly.com/
http://inspiratiedag.strikingly.com/


Keuzesessie 2 - Toekomstbestendige gemeente 

De gemeente speelt een sleutelrol om klimaatverandering tegen te gaan. Dat kan 

bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische mobiliteit in de gemeente. Anderzijds 

kan de gemeente de effecten van de klimaatverandering door op een goede 
manier om te gaan met de publieke ruimte. Met :  

 Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu) en Tom D'hollander (Infopunt 

Publieke Ruimte) - met stedenbouwkundige ingrepen de kern(en) in je 

gemeente toekomstbestendig maken.  

 Koen Laurent (milieu-ambtenaar Lint) – over LaMA in Lint, een 

participatief traject naar een gewijzigde verkeerssituatie met impact. 

 
Keuzesessie 3 - Actieve gemeente 

Sessie over de impact van 'walkable neighbourhoods' op het actieve 
verplaatsingsgedrag en dus de gezondheid van mensen. Met: 

 Mieke Nolf (Vlaams Instituut Gezond Leven) - over walkability en de link 

tussen duurzame mobililteit en gezondheid 

 Bart Van Lokeren (Stad Sint-Niklaas) - over de Clementwijk 

 Hanne Van Herck (Trage Wegen vzw) - over trage wegen als groene 
functionele belevingstrajecten. 

En ook: na hun input ga je zelf aan de slag met de andere deelnemers om dieper 

in te gaan op elk van deze praktijken en te onderzoeken wat ze kunnen betekenen 
in jouw gemeente. 

Keuzesessie 4 - Kindvriendelijke gemeente 

In deze sessie gaan we onder voorzitterschap van de Ambrassade na hoe de 

mobiliteit in je gemeente kindvriendelijk(er) wordt. Je krijgt inspirerende 

voorbeelden uit Turnhout en Edegem met do’s en don'ts en leert hoe je 

verschillende speel- en jeugdplekken via aangename, groene en veilige 
verbindingen kan aaneenschakelen. Met:  

 Raf Verbruggen (Ambrassade) 

 Jeroen Van Laer (schepen voor o.m. jeugd en participatie in Edegem)  
 Wouter Verhaert (mobiliteitsambtenaar Stad Turnhout) 

12u30- 13u15: Hartige lunch 
13u15 - 14u: Middagopening 

Een lekker middagmaal wordt mee op smaak gebracht door de lancering van de 

stemming voor de Mobiliteitspersoonlijkheid '17 en we gaan samen op zoek naar die 

goede praktijken in 'lokale bereikbaarheid' die nog niet (voldoende) in het vizier kwamen. 

Maar ook met: Carmien Michels trakteert ons op poetry slam, een woordje door de 
gedeputeerde voor mobiliteit Provincie Antwerpen Luk Lemmens 

14u15 -15u45: 4 interactieve werksessies (2) 

Keuzesessie 5 - Slim naar Antwerpen 

In deze sessie neemt programmamanager Marijke De Roeck ons mee in de 

Antwerpse aanpak die mikt op erg diverse doelgroepen en werkt met zeer 

uiteenlopende maatregelen. Wat kunnen andere steden en gemeenten hieruit 
leren om te werken aan de modal shift van hun bewoners, kmo’s, … Met: 

http://www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org/


 Werkgeversaanpak en Kortingsregeling (e-)fiets door Steven Windey en 

David Van Proeyen 

 Bewonersaanpak en samenwerking met andere gemeenten door Annelies 

Heyns (Stad Antwerpen) 

 Marktplaats voor Mobiliteit door Chris Van Maroey, projectleider, Greet 

Steynen, bereikbaarheidsmanager Slim naar Antwerpen, 

werkgeversaanpak en Johan de Mulder, zaakvoerder en vennoot van 

B2Bike bvba. 

 
Keuzesessie 6 - Sociale gemeente 

In deze sessie stellen we ons de vraag hoe we vervoersarmoede kunnen 

tegengaan. We gaan na hoe je het bestaande vervoersaanbod in je gemeente kan 

optimaliseren en wat de best practices in binnen- en buitenland zijn. Met: 

 Marja Hermans (stafmedewerker Welzijnsschakels vzw, 

Verantwoordelijke Communicatie en themawerk vervoersarmoede) 

 Ine Bosmans (Mobiel21) 

 Rebecca De Backer (TreinTramBus) 

 
Keuzesessie 7 - Delende gemeente 

Een sessie over de diverse rollen die een gemeente of andere actor kan spelen: 

delen van vervoersmodi stimuleren, zelf delen, delen van infrastructuur op de 
agenda zetten... En welke gemeente kent al het concept mobipunten? Met: 

 Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) 

 Angelo Meuleman (Taxistop)  
 Julie Mabilde van het team van de Vlaams Bouwmeester 

En ook: In deze sessie gaan we na hoe je zo'n systemen opzet. Wat zijn voor- en 
nadelen? 

Keuzesessie 8 - Ondernemende gemeente 

Sessie over zachte verplaatsingen en een sterke lokale economie. Met: 

 Eva Van Eenoo (Fietsersbond) 

 Jochen Goekint (Unizo)  

 Myriam Rebahi (detailhandelcoach van Provincie Antwerpen) 

En ook: we gaan samen na hoe je als gemeentebestuur toe kan werken naar 
verandering mét draagvlak van lokale ondernemers. 

15u45 - 16u45: Netwerkmoment, worldcafé en receptie met plaats voor 
dialoog en discussie 

 

Vragen? Contacteer het Netwerk Duurzame Mobiliteit:  

katrijn@duurzame-mobiliteit.be of 09 331 59 14 

mailto:katrijn@duurzame-mobiliteit.be

