
Mobilab Peer

“De mobiliteitsswitch als sleutel tot 

duurzamere mobiliteit”



Je moet soms eerst 
schuren….

…om het later te 
laten blinken…

Mobilab Peer

Guido Vaganée



De mobiliteitsswitch gaat 
voor combimobiliteit

Trein, tram, bus, fiets, 
deelwagen, … slim 
combineren. 

Dat is waar de mobiliteitsswitch 
om draait!

Mobilab Peer
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De sleutel tot meer duurzame verplaatsingen

1.Ken je het mobiliteitsprofiel van uw gemeente?

2.NetWERKEN

3.De sector mee in bad

4.Positieve communicatie versterkt het draagvlak

5.Alles alleen doen is optellen, samenwerken is 

vermenigvuldigen
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Mobiliteitsprofiel 
van uw gemeente

Efficiënt regionaal investeren is 

lokaal maatwerk
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NetWERKEN

grenzeloos plannen en investeren
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De sector mee in 
bad

Voortraject versterkt het

natraject en ….omgekeerd

(voorbeeld uit Estland)
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Positieve communicatie versterkt het 
draagvlak

Onze gemeente en haar inwoners maken samen met heel 

Vlaanderen de noodzakelijke mobiliteitsswitch.

Door reizigers maximaal te bundelen aan haltes en 

hoppinpunten zorgen we voor snellere en frequentere 

bus- en tramverbindingen. Hierdoor verkorten we de 

reistijd drastisch en wordt het openbaar vervoer een 

aantrekkelijker alternatief voor de wagen. 

We bundelen onze reizigers aan onze nieuwe 

hoppinpunten (knooppunten) waar we een comfortabele, 

verzekerde en toegankelijke overstap garanderen van 

(deel)fiets naar bus of trein of van de nieuwe flexbusjes

en/of OV taxi’s naar bus of trein

Haltes met een beperkt aantal opstappers vormen we om 

tot Flex haltes of worden verplaatst of geschrapt 

waardoor we een kortere reistijd en een betere stiptheid 

kunnen blijven garanderen.
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Alles ALLEEN doen = optellen

SAMENWERKEN = vermenigvuldigen
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o Klimaatdag VVSG 13 september Brugge

o Mobibad onder stroom 15 september Hasselt

o Mobibad onder stroom 20 september Gent

o Mobibad onder stroom 27 september Antwerpen

o Mobibad onder stroom 29 september Brugge

o Dag van de toegankelijkheid + uitreiking awards 3 

oktober Brugge

o Mobibad onder stroom 5 oktober Leuven

o Mobicafé VSV 13 december VAC Gent

De agenda bij de hand
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