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Voorwoord

Iedereen geraakt graag op z’n bestemming, binnen een redelijke tijdspanne, tegen een betaalbare prijs, 
op de gewenste manier en met enig comfort. Ook voor ouderen zijn goede mobiliteitsmogelijkheden van 
cruciaal belang, zij het meestal met andere doelen dan de jongere generaties. 

Mobiliteit is een van de grootste bezorgdheden van de 60-plussers; nog te vaak worden zij met 
struikelblokken geconfronteerd. Zo werd elke rit of abonnement van De Lijn recent betalend voor de 
65-plussers. Mogelijk moeten ouderen met een beperkt budget daardoor snoeien in hun activiteiten 
en bezoeken. De publieke opinie stelt de rijgeschiktheid van de hele groep in vraag bij een paar auto-
ongelukjes, met voorstellen voor rijtesten alleen voor de oudere leeftijdsgroep als gevolg. Voor informatie 
en tickets moeten we meer en meer online of aan automaten terecht en dat is nog lang niet voor alle 
ouderen een evidentie. Voetpaden en oversteekplaatsen nodigen ouderen met stapproblemen niet uit 
om de straat op te gaan. Zo zijn er nog heel wat voorbeelden.

Mobiliteit en openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar openbare ruimte betekent 
meer dan een plaats waar de mobiliteit zich afspeelt. Een goed ingerichte publieke ruimte wordt een 
ontmoetingsplaats, een leefomgeving en getuigt van gastvrijheid. Erkennen we de openbare ruimte als 
een hefboom voor maatschappelijke activiteit met zitbanken die uitnodigen om te keuvelen met mensen 
van alle leeftijden, met petanquebanen die mensen buiten lokken en in beweging zetten, met rustgevend 
groen dat uitnodigt om van schoonheid te genieten, …?

De eerste trein, de eerste auto – wat een luxe toen. Nu worden we nostalgisch bij het zien van de oude 
modellen. Ondertussen heeft de evolutie ons geleid naar een wereld van onmisbaarheid. Maar ook daar zit 
evolutie, zij het eerder als reactie op de drukke, dure, vervuilende verkeerschaos. Autodelen, fietsstraten 
en -snelwegen, carpoolen, overstapprincipes en andere mobiliteitsinitiatieven hebben duurzaamheid, 
milieuvriendelijkheid, veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor ogen. Slaan wij als 
ouderen mee de weg in van een duurzame mobiliteitscultuur, van verkeersleefbaarheid? Overdenken we 
ons individueel verplaatsingsgedrag wel eens en doen we de haalbare aanpassingen? 

Om geen kansen van actief ouder worden te missen, is de ombouw naar leeftijdsvriendelijke omgevingen 
in alle gemeenten een geschikt en duurzaam principe. Verkeersleefbare en algemeen toegankelijke 
mobiliteit en kwaliteitsvolle openbare ruimte passen in dit concept. 

Het gemeentebestuur draagt een belangrijke verantwoordelijkheid voor al zijn burgers om beide 
componenten van leeftijdsvriendelijke gemeenten aan te pakken. Als lokale ouderenraad kan je zowel 
qua visie als in de praktische uitwerking een specifieke voorzet doen voor en met de zestigplussers uit de 
gemeente. Via deze brochure neemt de Vlaamse Ouderenraad een stimulerende rol op en doet allerhande 
suggesties om dit waar te maken.

Jul Geeroms        Mie Moerenhout
Voorzitter        Directeur
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Een leeftijdsvriendelijke gemeente of stad is een inclusieve en toegankelijke omgeving die actief ouder 
worden promoot. Mobiliteit en openbare ruimte zijn twee componenten van leeftijdsvriendelijke gemeenten. 
Mobiel blijven en je zelfstandig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte zorgen namelijk voor allerlei 
mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving en actief ouder te worden. In een leeftijdsvriendelijke 
omgeving is jezelf verplaatsen haalbaar, betaalbaar, veilig en comfortabel.

De Vlaamse Ouderenraad hanteert volgende omschrijving:

Mobiliteit betekent letterlijk ‘beweeglijkheid’, en biedt de mogelijkheid om korte en lange afstanden via 
stappen, trappen, openbaar vervoer of personenvervoer te overbruggen. 

Openbare ruimte is de fysieke ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is en waar mensen ongeacht hun 
sociale situatie vrijblijvend met elkaar in contact kunnen komen. De meeste openbare ruimtes bevinden 
zich in de open lucht, maar ook overheidsgebouwen en publieke instellingen kunnen tot de openbare ruimte 
worden gerekend.

Mobiliteit in beweging
Door de alsmaar langer wordende files en vele verkeersongevallen kan mobiliteit een negatieve bijklank 
krijgen. Maar mobiliteit heeft ook vele voordelen. Het stelt ons in staat om vrij te bewegen, keuzes te maken, 
sociale contacten te onderhouden en dit in de directe omgeving maar ook aan de andere kant van de wereld.

Verplaatsingsmotieven
Het maatschappelijk en persoonlijk belang van goede mobiliteit kan nauwelijks overschat worden. Ouderen 
hebben mobiliteit nodig om deel te nemen aan het sociaal-culturele leven, van diensten en voorzieningen 
gebruik te maken, boodschappen te doen, andere mensen te ontmoeten, opleidingen te volgen, vrijwilligerswerk 
uit te voeren, enzovoort.

Verplaatsingsgedrag
Tegen 2030 zal ongeveer één op vier Vlamingen ouder zijn dan 65 jaar. De vergrijzing en de wens van ouderen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, maakt dat zij in de toekomst steeds vaker, talrijker en langer 
aan het verkeer zullen deelnemen. De mobiliteit onder ouderen neemt dus toe. Toch is er een grote groep 
65-plussers die mobiliteitsbeperkingen ondervindt. 

Uit het onderzoeksproject van MESsAGE blijkt dat zestigers per dag ongeveer 29 km afleggen, bij 
zeventigers daalt dat naar 10 km en bij tachtigplussers is dat nog maar 8 km. Deze verplaatsingen maken 
ouderen het liefst met de wagen. Zij vinden dat de auto het beste antwoord biedt op de complexe en diffuse 
mobiliteitsbehoeften en ze voelen er zich het veiligst in. Bovendien wordt de wagen gezien als het meest 
toegankelijke verplaatsingsmiddel. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat dit de eerste groep is die een 
massale motorisering en automobilisering, meemaakte. Ouderen met een rijbewijs verplaatsen zich dan ook 
meer dan diegenen zonder. 

Naast het autogebruik, fietst of wandelt een aanzienlijke groep ouderen ook regelmatig. Het openbaar 
vervoer is minder in trek: 70% gebruikt zelden of nooit de bus of de trein. Nochtans kunnen deze en andere 
alternatieven een antwoord bieden op het zich zelfstandig blijven verplaatsen, bovendien op een duurzame  
manier. Wanneer ouderen nooit geproefd hebben van deze alternatieve vervoersmogelijkheden, lopen zij 
een grotere kans om vervoersafhankelijk of zelfs vervoersarm te worden wanneer de mogelijkheid om de 
wagen te gebruiken vermindert of wegvalt. Daarom is het van belang dat deze vormen van mobiliteit bekend 
gemaakt worden, op een gemakkelijke manier terug te vinden zijn en toegankelijk zijn. 

Het grote verhaal
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Noden en behoeften
Nogal wat ouderen ondervinden moeilijkheden bij het voorbereiden van en tijdens hun 
verplaatsingen. Moeilijk te vinden informatie, te smalle voetpaden, geen aparte rijstrook 
voor fietsers, lichten die te snel op rood springen, weinig of geen rustplaatsen, openbare 
voorzieningen die te ver weg liggen, onvoldoende parkeerplaatsen, geen nette omgeving, 
lawaaihinder, slechte straatverlichting, te weinig groen, te snel rijdend verkeer, obstakels, 
geen oversteekplaats, geen mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet, … Het zijn 
allemaal omgevingselementen die maken dat ouderen zich minder verplaatsen dan ze 
zouden willen. 

Jelle van Cauwenbergh (UGent) onderzocht welke straatkenmerken een positieve invloed 
hebben op de verplaatsingen van ouderen. Aan de hand van simulaties gaven de ouderen aan 
in welke straat zij het liefst zouden wandelen. Op onderstaande simulaties zie je eenzelfde 
straat, met een duidelijk verschil in effenheid, verkeersdrukte, toegelaten snelheid, afscheiding 
van het verkeer, aanwezigheid van groen,  zitmogelijkheden en obstakels op het voetpad. Uit 
het onderzoek blijkt dat ouderen groot belang hechten aan deze straatkenmerken, die een 
positieve of negatieve invloed kunnen hebben op hun verplaatsingsgedrag.

© UGent

© UGent



6

Daarnaast zijn er ook verschillende persoonlijke redenen die de motivatie van ouderen om buiten te komen, 
kunnen verkleinen: een achteruitgaande fysieke en mentale gezondheid, een gevoel van onveiligheid, een 
klein sociaal netwerk, beperkte financiële middelen, ...

Ouderen hebben dus een aantal specifieke noden en behoeften op vlak van mobiliteit, dat blijkt uit het 
MESsAGE-onderzoek. Zij vragen respect en hoffelijkheid in het verkeer. Ze willen ook dat er werk gemaakt 
wordt van een aangepaste openbare ruimte (halte-infrastructuur, rustpunten, voetpaden, publieke toiletten, 
…) en aangepast verkeersmanagement (langere groenfases, zebrapaden, …). Ten slotte vragen zij gerichte 
informatie over en educatie rond duurzame alternatieven zoals het gebruik van het openbaar vervoer.
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Mobiliteit, een basisrecht voor iedereen?
“Iedereen heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.”  
Dat staat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Artikel 13, §1).

Mobiliteit staat dus voor bewegingsvrijheid, maar dat basisrecht botst op grenzen. In onze samenleving lijkt 
het soms vanzelfsprekend dat iedereen zich dagelijks zonder problemen kan verplaatsen. Is het niet met de 
auto, dan wel te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Helaas is dit niet voor iedereen zo evident. In de 
realiteit zijn heel wat mensen minder mobiel dan ze willen. Ze hebben beperkte verplaatsingsmogelijkheden, 
ondervinden dagelijks tal van problemen en geraken niet of minder gemakkelijk op een locatie waar ze willen 
of moeten zijn. Wanneer iemand op meerdere domeinen van het maatschappelijk leven wordt uitgesloten 
door een beperkte mobiliteit, spreken we van vervoersarmoede. Recent onderzoek stelt dat ongeveer 19% van 
de Belgische bevolking of 2 miljoen Belgen vervoersarm is. 

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aantal thuisblijvers sterk toe en bijgevolg daalt het aantal verplaatsingen 
per dag. Ouderen verplaatsen zich ook minder ver volgens het MESsAGE-onderzoek.
De combinatie van afhankelijkheid van vervoer met de slechte bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen, 
verhoogt het risico op sociale uitsluiting en vervoersarmoede bij sommige ouderen. Mensen moeten echter 
aan zoveel activiteiten kunnen deelnemen als ze willen, ook als dit verplaatsingen impliceert. Die vrijheid is 
een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven. Er is in zekere zin een herverdeling van de mobiliteit nodig.

Barrières om zich te verplaatsen 
Mobiel 21 bundelde in het ‘Dossier vervoersarmoede vandaag’ de mogelijke barrières met betrekking tot 
verplaatsingsmogelijkheden. Ook ouderen ondervinden deze drempels om te participeren aan het verkeer.

Kostprijs: ticket openbaar vervoer, brandstof, rijopleiding, aankoop auto, …
Geen openbaar vervoer: beperkt aanbod, slechte verbinding, te lange rit, …
Fysieke beperkingen, rolstoelafhankelijk, visuele en/of auditieve beperkingen, …
Gebrek aan specifieke vaardigheden: niet kunnen fietsen, autorijden, problemen met het uitzoeken 
van tarieven, dienstregelingen, ticketautomaten, digitale bestellingen…
Psychologische drempels: angst om openbaar vervoer te nemen
Cognitieve barrières: niet kunnen lezen, problemen met informatieverwerking
Gebrek aan infrastructuur: geen fietsenstalling, ontoegankelijke bushaltes, …
Discriminatie: op basis van taal, huidskleur of leeftijd

Vervoersarmoede aanpakken
Hoe minder mobiel mensen worden, hoe belangrijker de buurt en de kwaliteit van de woonomgeving wordt. 
Cruciaal hierbij is een toegankelijke en verkeersleefbare omgeving. Met het oog op het behoud en zo mogelijk 
verhogen van sociale integratie, maatschappelijke participatie, autonomie en het zo lang mogelijk in de 
vertrouwde omgeving blijven wonen, is het creëren van (meer) mobiliteitskansen cruciaal voor ouderen.

Een fijnmaziger openbaar vervoersaanbod, van tram tot deelfiets, en wonen in of dichter bij de stad bieden 
onvoldoende garantie tot het bannen van vervoersarmoede. Er zijn andere oplossingen nodig, en deze 
moeten vertrekken vanuit de noden en behoeften van mensen om zich te verplaatsen en volwaardig te 
kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Vervoersarmoede



8

Mobiel  21 doet in het ‘Dossier vervoersarmoede vandaag’ een aantal aanbevelingen om mensen ‘er te doen 
geraken’.  Hieronder een aantal elementen op een rijtje.

Zet vervoersarmoede op de agenda
Er is nood aan een betere bewustmaking van vervoersarmoede in relevante beleidsdomeinen en bij partners. 
Een betere samenwerking is cruciaal om vooruitgang te boeken. Zowel op Vlaams als op lokaal niveau, tussen 
overheid en privépartners. Op die manier kunnen alle facetten van vervoersarmoede worden aangepakt 
zonder het globale doel uit het oog te verliezen. 
Op lokaal niveau kunnen de ouderenadviesraad en de mobiliteitsraad hierin een rol spelen. Hierbij is dialoog 
met mensen die vervoersarmoede ondervinden van onnoembaar belang. 

Verlaag de financiële drempels van mobiliteit
Het prijskaartje van mobiliteit is voor sommige ouderen te hoog: de prijs 
van een bus- of treinticket, van een degelijke fiets (al dan niet elektrisch), 
van een telefoontje naar een belbuscentrale, … Het wegwerken van deze 
financiële drempels is prioritair. 
Dit kan door betaalbare en uniforme tarieven voor openbaar vervoer in te 
voeren, een gratis infonummer te voorzien voor alle vormen van openbaar 
vervoer en/of collectief vervoer,  deelsystemen te stimuleren, financieel 
toegankelijk te maken en de beschikbaarheid ervan te verhogen.

Zorg voor voldoende aanbod en stimuleer alternatieve vormen van mobiliteit
Naast het optimaliseren en beter afstemmen van het openbaar vervoer, moet er ook aandacht gaan naar het 
uitgebreid ondersteunen van alternatieven, zowel financieel als promotioneel. Fietsen, sociale taxi’s, Minder 
Mobielen Centrales, deelsystemen, … vormen mee een deel van het antwoord. Blijven waken over de kwaliteit 
en haalbaarheid van deze mogelijkheden is echter nodig. 

Verbeter informatieverstrekking en dienstverlening
Door digitalisering dreigen sommige ouderen uit de boot te vallen. Het online plaatsen van 
vervoersinformatie biedt veel mogelijkheden. Toch hebben mensen nog vaak nood aan traditionele vormen 
van informatieverstrekking. 
Een centraal aanspreekpunt zoals de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer of een gratis telefoonnummer 
kunnen advies op maat verstrekken. Ook informatieavonden over alternatieve vervoersmogelijkheden 
zijn zeer nuttig. Daarnaast zijn duidelijke inlichtingen over de route, de duur van de rit en de verwachte 
aankomsttijd een must bij het gebruik van het openbaar vervoer. 

Zet in op persoonlijke vaardigheden
Ouderen kunnen zelf een belangrijke rol spelen, niet alleen als toeleider of opleider, maar ook door een 
signaalfunctie op te nemen om knelpunten aan te geven. 
Organiseer (elektrische) fietsscholen of cursussen fietsonderhoud voor volwassenen, (fiets)uitstappen in 
duoformaat (leerling/vrijwilliger), rondetafelgesprekken om de noden van ouderen (in armoede) uit je 
gemeente te kennen, een opfrissing van de wegcode, …

Verbeter de ruimtelijke ordening met het oog op mobiliteit
Walkability of nabijheid van diensten geeft meer kansen aan de individuele mobiliteit. Dit uit zich in de 
eerste plaats in een goede locatiekeuze van specifieke welzijnsdiensten, sociale woonzones, woonzorgcentra, 
bedrijventerreinen, … 
Verplaatsingen vermijden kan dan weer door outreachend te werken of diensten en voorzieningen naar de 
inwoners te brengen, lokale zittingsdagen te organiseren of mobiele winkels in te zetten. 
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Optimaliseer busroutes in functie van basisbestemmingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) en in functie van de 
tijd (bijvoorbeeld tijdstippen van diensten en sociaal-culturele activiteiten).
Investeer in fietsinfrastructuur. De fiets biedt heel wat potentieel. Het is de meest goedkope en duurzame 
vorm van mobiliteit voor kleine afstanden. Deze kan best gestimuleerd worden en de fietsinfrastructuur kan  
verder uitgebouwd worden (fietspaden, fietssnelwegen, veilige fietsenparkings), … 
 
Nabijheid is de beste mobiliteit
Mobiliteit is onlosmakelijk verbonden met toegankelijkheid en nabijheid. De plaatsen die maatschappelijk 
belangrijk zijn, moeten voor iedereen te bereiken zijn, ook te voet. Het gaat niet enkel om vervoer, maar 
tevens om een goede bereikbaarheid van aantrekkingspolen zoals woonwijken, het winkelaanbod, diensten en 
sociale voorzieningen, cultuur-, ontmoetings- en vergadercentra. Het idee van recht op mobiliteit maakt dan 
plaats voor recht op bereikbaarheid. Dit kan voor ouderen hét verschil maken tussen dagelijks buitenkomen 
of thuisblijven en mogelijk in een sociaal isolement terecht komen. 

Fietskeuken
Heb je kleine mankementen aan je fiets? Wil je graag leren hoe je zelf 
je fiets kan herstellen? Hulp en gereedschap nodig? De fietskeuken 
is een plek waar je zonder verdere verplichtingen en tegen een vrije 
bijdrage kan langskomen. Vrijwilligers helpen je graag verder met 
kleine of grotere fietsproblemen. Achteraf wordt er voor de liefhebbers 
vaak voor een maaltijd gezorgd, ook tegen een vrije bijdrage. Je hoeft 
geen afspraak te maken. 

Antwerpen: http://fietskeukenantwerpen.eu 
Gent: www.fietskeuken.org

Bies-onderweg
Bies-onderweg is een pilootproject 
dat uitgevoerd wordt in en rond 
Bilzen. Het wil vervoersarmoede 
op het platteland uitsluiten door 
aan een betere mobiliteit voor 
kwetsbare inwoners te werken. 

Het project mikt op het uittesten 
en uitwerken van verschillende 
invullingen van het begrip 
‘sociale taxi’ en dit op maat van 
lokale noden en mogelijkheden. 
De coördinatie is in handen 
van de  Minder Mobielen 
Centrale. Bies-onderweg is een 
samenwerkingsverband van 
Mobiel 21, de stad Bilzen, 
Welzijnszorg en vele vrijwilligers.

Indien dit project positief 
geëvalueerd wordt in het najaar 
van 2015, kan een uitrol in de rest 
van Vlaanderen volgen.

www.mobiel21.be/nl/content/
pilootproject-bies-onderweg  
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Onze leefomgeving wordt dagelijks gebruikt door een grote diversiteit van mensen met verschillende 
mogelijkheden en in een veelheid van situaties. In een toegankelijke omgeving kunnen al deze mensen zich 
op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige wijze van punt A naar punt B verplaatsen. 

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar vaak wordt uitgegaan van ‘de gemiddelde mens’. Iedereen kan echter (tijdelijk) 
minder mobiel worden: je bent bijvoorbeeld wat kleiner of wat groter, je loopt wat moeilijker of hebt een 
tijdelijke blessure, je gebruikt een rolstoel of rollator, ... Als je veel boodschappen draagt, een kinderwagen 
duwt of met een bakfiets rijdt ben je ook beperkt in je bewegingsvrijheid en heb je specifieke wensen om je 
comfortabel te verplaatsen. 

Enter vzw promoot, in samenwerking met deskundige partners, integrale toegankelijkheid en Universal 
Design ter bevordering van gelijke kansen voor iedereen. Vanuit hun expertise wordt dit principe van 
Universal Design verder verduidelijkt.

Universal Design als oplossing
Preventief kunnen de eerder aangehaalde problemen opgevangen worden en kan de leefomgeving hierop 
voorzien worden door Universal Design toe te passen of steden en gemeenten ‘levensloopgeschikt’ te maken. 
Dat houdt in dat de omgeving, ruimte, informatie, communicatie, voorziening en dienstverlening doorheen 
alle fases van het leven gebruiksvriendelijk, toegankelijk én aantrekkelijk ontworpen worden.

Daarnaast zorgt het er ook voor dat de openbare ruimte ‘leesbaar’ is: er zijn duidelijke en eenvoudige 
structuren zodat je meteen een overzicht hebt en zodat je weet wat er van jou verwacht wordt in het verkeer. 
Moeilijke en gevaarlijke situaties kunnen op die manier voorspeld worden.

Integrale toegankelijkheid
Universal Design gaat verder dan fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld hellingen, liften of aangepaste 
toiletten). Men spreekt over integrale toegankelijkheid, dat wil zeggen dat het ook over duidelijke 
communicatie en informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, dienstverlening, … gaat. Daarnaast beperkt 
de toegankelijkheid van een gebouw of omgeving zich niet tot het toegankelijk maken van één schakel. Het 
is van belang dat het totale parcours dat een gebruiker wenst af te leggen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar 
en begrijpbaar is.

Integrale toegankelijkheid komt iedereen ten goede en is niet alleen bestemd voor specifieke doelgroepen. 
Iedereen heeft baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving. Het gaat erom de 
behoeften van verschillende doelgroepen te integreren in diensten en voorzieningen. Zo moet bijvoorbeeld 
een grote verscheidenheid van personen op een aangename én gelijkwaardige wijze dezelfde lift of dezelfde 
toegang tot een publiek gebouw kunnen gebruiken en moet niet een geconcentreerde locatie rollator- of 
rolstoelproof zijn, maar de hele gemeente of stad. Zo wordt niemand uitgesloten en kan vervoersarmoede 
voor een stuk bestreden worden.  

In 1997 formuleerde een groep Amerikaanse academici en professionelen zeven principes voor ‘ontwerpen 
voor iedereen’ of ‘Universal Design’ met als doelstelling het vergemakkelijken en veraangenamen van het 
leven van álle gebruikers.

Bruikbaar voor iedereen: het ontwerp is bruikbaar voor een grote verscheidenheid van mensen, elk met 
eigen beperkingen en mogelijkheden.
Voorbeeld: een hellend vlak is praktisch voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, leveranciers.

Toegankelijkheid: Universal Design
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Flexibiliteit in het gebruik: het ontwerp is veelzijdig in gebruik en geschikt voor een grote verscheidenheid 
van voorkeuren en mogelijkheden.
Voorbeeld: een  toestel voor linkshandig en rechtshandig gebruik
Eenvoudig en intuïtief gebruik: het ontwerp moet goed verstaanbaar zijn, onafhankelijk van de ervaring, 
kennis, taalkennis of mate van concentratie van de gebruiker.
Voorbeeld: Een goede signalisatie op de openbare weg, halteplaats of stadscentrum is noodzakelijk voor gebouwen 
met een minder goede ligging.
Begrijpelijke informatie: het ontwerp communiceert efficiënt de noodzakelijke informatie naar de 
gebruikers, los van omgevingsomstandigheden en zintuiglijke of cognitieve capaciteiten van de gebruikers.
Voorbeeld: duidelijke wegwijzers naar verschillende afdelingen in een gebouw of visuele en auditieve halte-
aankondiging op trams en bussen
Marge voor vergissingen: het ontwerp beperkt de gevaren en ongewenste resultaten van verkeerde 
handelingen en onbewuste acties.
Voorbeeld: trappen of drempels duidelijk markeren in een contrastkleur
Beperkte inspanning: het ontwerp kan efficiënt en comfortabel gebruikt worden met een minimale 
inspanning.
Voorbeeld: waterkranen eenhandig te bedienen in toiletten van openbare gebouwen
Geschikte afmetingen en gebruiksruimtes: voor het vlot bereiken en betreden zijn aangepaste 
ruimtes voorzien, en dit onafhankelijk van lichaamslengte en mobiliteit van de gebruiker.
Voorbeeld: een deel van het onthaal in openbare gebouwen ook op hoogte van rolstoelgebruikers plaatsen

Als de noden en behoeften van ouderen ingeweven worden in de visie en beleidsplannen van gemeenten en 
steden, zijn er veel mogelijkheden. In de uitbouw van een gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid spelen de 
lokale adviesraden een belangrijke adviserende rol. Door je stem te laten horen in de mobiliteitsraad of de 
ouderenadviesraad kunnen ideeën ingang vinden in het gemeentebestuur. Andere gebruikers die zelf elke 
dag geconfronteerd worden met meer of minder toegankelijke gebouwen en publieke ruimten zijn ook een 
belangrijke partner. 

Universal Design
De adviesbureaus toegankelijkheid voeren toegankelijkheidsonderzoeken uit:

 – Adviesbureau Toegankelijke Omgeving vzw (Oost-Vlaanderen): www.ato-vzw.be of 03 780 35 38
 – Centrum voor Toegankelijkheid (Antwerpen): www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid of 03 240 

56 47
 – Westkans vzw (West-Vlaanderen): www.westkans.be of 050 40 73 73
 – Toegankelijkheidsbureau vzw (www.toegankelijkheidsbureau.be) werkt overkoepelend voor: 

Limburg: 011 87 41 38
Vlaams-Brabant: 02 465 55 25
Brussel: 02 502 27 57

Informatie over de toegankelijkheid van openbare gebouden die een toegankelijkheidsonderzoek ondergingen, 
vind je op toevla.vlaanderen.be.

Tips om een omgeving of een gebouw levensloopgeschikt te maken, vind je op volgende websites:
www.toegankelijkgebouw.be 
www.toegankelijkeomgeving.be
www.entervzw.be/universal-design
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Als je je wil verplaatsen, moet dat op een veilige manier kunnen gebeuren. De verkeerssituatie in België is 
echter continu in beweging. Zo ontstaan er geregeld nieuwe wegsituaties en krijg je te maken met nieuwe 
regelgevingen in de wegcode, bijvoorbeeld verandering naar een autovrije straat, fietsstraat, doorlopende 
straat, speelstraat, nieuwe verkeersborden, gewijzigde voorrangsregels. Het is dus goed om op de hoogte te 
blijven. Verschillende organisaties zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en ouderenverenigingen bieden 
cursussen en vormingen aan op maat van ouderen. Ook via de media blijf je op de hoogte van vernieuwingen. 

Je eigen vaardigheden zijn eveneens onderhevig aan verandering. Vroeg of laat krijg je misschien te maken 
met een aantal functionele beperkingen die de verkeersgeschiktheid nadelig beïnvloeden. Deze beperkingen 
treden echter niet bij iedereen even vroeg op en niet in dezelfde mate. Ze leiden zeker niet noodzakelijk tot 
verkeersongeschiktheid. Er is dan ook heel wat variatie binnen de groep van ouderen.

Door een verhoogde kwetsbaarheid worden ouderen, in vergelijking met jongere weggebruikers, sneller 
gewond of sterven zij sneller in een ongeval. Het risico om in het verkeer te sterven verhoogt vanaf 75 jaar. 
Het gevaar om met de fiets te verongelukken is voor 75-plussers zes keer hoger dan het gemiddelde risico. 
Ook als voetganger is het risico verhoogd. Als autobestuurder van 75 jaar of ouder is het risico bijna vier 
keer zo hoog als het gemiddelde risico voor alle leeftijden, stelt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 
(BIVV). 

Veilig onderweg
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(On)veiligheidsgevoelens
Ouderen voelen zich in het verkeer minder veilig dan mensen van middelbare leeftijd volgens het BIVV. 
Dit komt vooral naar voor bij mensen tussen 65 en 74 jaar, die meestal nog mobiel zijn maar beginnende 
problemen in het verkeer ondervinden. Dit geldt voor alle verplaatsingsmiddelen. Mobiele ouderen, ouder 
dan 75 jaar, voelen zich terug veiliger dan die van 65 tot 74 jaar. Dit ligt waarschijnlijk aan het feit dat 
die ouderen die zich onveilig voelen op een gegeven moment stoppen om zich op een bepaalde manier, 
bijvoorbeeld met de wagen, te verplaatsen. 

Je hebt een veilige deelname aan het verkeer voor een groot deel zelf in de hand. Als oudere verkeersgebruiker 
zijn er een aantal elementen waarmee je rekening kan houden om je op een veilige manier te blijven 
verplaatsen, als autobestuurder, als voetganger en als fietser. 

Als autobestuurder

De auto is bij ouderen nog steeds het meest 
gebruikte vervoersmiddel. 41,2% van de 
ouderen verplaatst zich dagelijks met de 
wagen. Het is een comfortabele manier 
om te reizen en het zorgt voor een grote 
zelfstandigheid, lijkt uit onderzoek van de 
Belgian Ageing Studies. 

Oudere mensen stoppen bijna altijd met 
autorijden omwille van gezondheidsredenen 
en zelden omdat ze een andere mogelijkheid 
voor verplaatsing gevonden of gekozen 

hebben. Als ouderen niet meer rijden, worden verplaatsingen slechts zeer beperkt vervangen door 
verplaatsingen met andere vervoersmogelijkheden. Het stoppen met autorijden leidt dus doorgaans tot een 
verminderde mobiliteit. Maar ouderen die voor ze stopten met autorijden ook andere vervoersmiddelen 
gebruikten, kunnen hun mobiliteitsbehoeftes op die manier opvangen.

Leeftijdsgerelateerde beperkingen 
In 2014 deed het BIVV onderzoek naar ‘Senioren in het verkeer’. Een aantal functies die voor het besturen 
van een voertuig belangrijk zijn, kunnen met toenemende leeftijd achteruit gaan: het zicht (perifere zicht, 
scherpte), de beweeglijkheid (hoofd draaien, sturen) en de snelheid van de waarneming en beoordeling van een 
situatie, het nemen van beslissingen, en de eigenlijke reactie. Vaak kunnen deze beperkingen gecompenseerd 
worden door de keuze van de plaats en het tijdstip waarop men rijdt en door een voorzichtigere rijstijl. 

Naast deze ‘normale’ verouderingsverschijnselen hebben mensen van hogere leeftijd vaak een of meerdere 
chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, dementie, depressie of artrose die ook de rijgeschiktheid 
kunnen beperken. Terwijl bij een ziekte de beperkingen vaak nog gecompenseerd kunnen worden, stijgt het 
risico op ongevallen bij meerdere medische aandoeningen (en het gebruik van de behandelende medicatie) 
duidelijk.

Opvallend is ook het gebruik van alcohol en medicatie achter het stuur. Bijna 1 op 3 (27%) ouderen tussen 
65 en 74 jaar geeft toe onder invloed van alcohol met de wagen te rijden. Bij ouderen boven de 75 jaar zegt 
bijna 1 op de 10 soms onder de invloed van slaapmiddelen of andere geneesmiddelen te rijden, wat veel meer 
is dan in de andere leeftijdsgroepen. Volgens politiecontroles ligt het echte percentage veel hoger. Er zijn 
aanwijzingen dat België - en dan specifiek ouderen - een probleem heeft met rijden onder de invloed van 
alcohol, kalmeermiddelen en andere medicatie die de rijgeschiktheid beïnvloeden. 
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Ongevalsfactoren

Het ongevalsrisico is niet enkel afhankelijk van de leeftijd stelt het BIVV. Heel wat andere factoren spelen 
eveneens een rol, bijvoorbeeld de vervoersprestatie. Oudere bestuurders leggen vaak minder kilometers af 
dan jongere. Dit leidt (ongeacht de leeftijd) tot een hoger ongevalrisico, voornamelijk omwille van het type 
weg dat men dan voornamelijk gebruikt (weinig autosnelwegen), de locatie en het tijdstip, maar ook omwille 
van minder routine. Ouderen die nog steeds veel afstand overbruggen, kennen niet echt een verhoogd risico 
ten opzichte van jongere bestuurders die een vergelijkbare afstand afleggen.

Daartegenover staat de positieve attitude die ouderen hebben ten opzichte van een verkeersveilig gedrag 
en het respecteren van de regels. De meeste ouderen zijn zich wel bewust van hun eventuele beperkingen 
en passen hun rij- en reisgedrag daaraan aan. Ze zullen in de mate van het mogelijke (voor hen) moeilijke 
of oncomfortabele situaties vermijden, zoals nachtritten en spitsuren. Volgens Brijs en Van Hout zullen ze 
doorgaans ook trager rijden en verplaatsingen beperken tot bekend terrein. 

Wat kunnen we eraan doen?
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, stelt het BIVV een getrapte screening voor. Die begint met een 
eenvoudige test die men zelf kan doen en/of een bezoek aan de huisarts. Indien de arts twijfels heeft over de 
rijgeschiktheid, kan hij doorverwijzen naar een doorgedreven onderzoek, bijvoorbeeld bij het Centrum voor 
Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing. Deze werkwijze is volgens het BIVV efficiënter dan een verplichte 
algemene screening. 
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Ook aan de infrastructuur kunnen er aanpassingen gebeuren. Oudere bestuurders hebben meer nood aan 
overzichtelijke kruispunten. Rechthoekig design, verkeerseilanden voor voetgangers, duidelijke signalisatie, 
belijning met een hoog contrast en een vertraagde snelheid zijn ingrepen die voor 
meer duidelijkheid zorgen.

Verkeersveiligheid wordt niet alleen beïnvloed door de infrastructuur en inrichting 
van het wegennet, maar ook door het gedrag zoals rijden onder invloed, zich niet 
houden aan verkeersregels, … 

Wat het rijden onder invloed van alcohol en medicatie betreft, kan er nog heel wat 
sensibilisering gebeuren. In 2015 ontwikkelt de Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugproblemen een campagne rond het gebruik van alcohol bij 55-plussers. 

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aanpassingen aan voertuigen, in 
het bijzonder aan de hoogte en breedte van deuren en zitplaatsen. Bovendien dient 
het gebruik van een automatische versnelling, stuurbekrachtiging en panoramische 
spiegels gestimuleerd te worden. 

Op educatief vlak kan er ook nog wat verbeteren: door middel van vormingsessies kunnen ouderen zich 
bewuster worden van eventuele beperkingen, hun lichamelijke en mentale fitheid behouden en het gebruik 
van het openbaar vervoer onder de knie krijgen.

Tot slot stelt het BIVV dat er nog meer onderzoek kan gebeuren naar nieuwe technologieën.

Checklist 65+ bestuurder, hoe rijvaardig bent u?
Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB/UHasselt)
ontwikkelden een specifieke, sensibiliserende checklist voor de rijvaardigheid van oudere autobestuurders. 
Op basis van 15 vragen kan de oudere persoon zelf of een aanverwant een inschatting maken of hij of zij een 
risico zou kunnen lopen of vormen als bestuurder in het verkeer. Deze checklist kan ook gebruikt worden 
door verwanten van de oudere persoon. Je kan deze checklist zowel online als op papier invullen. Naast een 
checklist bevat de brochure ook suggesties en tips om de verkeersveiligheid te versterken.

www.senior-test.be

CARA
Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing is een afdeling van het BIVV. Het heeft als opdracht 
om na doorverwijzing van een arts de rijgeschiktheid te bepalen van de kandidaten met een verminderde 
functionele vaardigheid die een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig. Het kan je 
ook helpen bij het bepalen van aanpassingen aan een voertuig. Het CARA levert geen rijbewijzen, maar wel 
rijgeschiktheidsattesten af. In sommige gevallen is dit verplicht, in andere ter ondersteuning, als bijkomend 
advies, ...

www.bivv.be/nl/particulieren/cara 
02 244 15 52 

Meldpunt wegen
Via het Meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kan je gebreken 
aan de weginfrastructuur melden.

www.meldpuntwegen.be
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Als voetganger

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen, wandelen ouderen het meest. Uit de Belgian Ageing Studies 
blijkt dat  36,8% van de ouderen zich dagelijks al stappend verplaatst. 

In tegenstelling tot wat velen denken, lopen ouderen vooral gevaar wanneer ze zich, net zoals met de fiets, te 
voet in het verkeer bewegen. Zo nam ongeveer 40% van de oudere verkeersslachtoffers als voetganger aan het 
verkeer deel. Typische ongevallen met oudere voetgangers gebeuren volgens het BIVV bij het oversteken van 
de rijbaan, en komen veelal voor op zebrapaden, meestal tijdens de donkerste maanden van het jaar.

Brochure ‘Veilig op stap, te voet of per fiets, alleen of in groep’
Deze brochure van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid bevat de voornaamste verkeersregels voor 
voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein). Aanbevelingen 
helpen je verder waar het verkeersreglement bepaalde keuzes openlaat of niet uitdrukkelijk genoeg is.

http://webshop.bivv.be

‘Red de stoep’ campagne
Met deze campagne wil Mobiel 21 vzw op een ludieke manier mensen aanzetten tot hoffelijkheid tegenover 
alle gebruikers van het voetpad. Mobiel 21 doet een oproep aan iedereen om stoepen te redden van verkeerd 
gestalde fietsen en andere hinderlijke voorwerpen. Op die manier kan iedereen zich vrij door de stad bewegen.

www.reddestoep.be 

Als fietser

Vlaamse ouderen fietsen iets minder dan ze wandelen, maar de fiets blijft een vaak gebruikt vervoersmiddel. 
Volgens de Belgian Ageing Studies verplaatst 28% van de ouderen zich dagelijks met de fiets. De vele 
fietstochten die ouderenverenigingen of andere groepen organiseren, zorgen ook voor het onderhouden van 
sociale contacten. Op sociaal vlak is fietsen dan ook van goudwaarde. Bovendien is fietsen makkelijk in te 
passen in de dagelijkse activiteiten. Het stalen ros is ook een geschikt middel om in beweging te blijven. 
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Fietsende ouderen vormen echter een kwetsbare groep in het verkeer, meer dan oudere autobestuurders. 
47% van het totaal aantal overleden fietsers zijn 65-plussers, blijkt uit cijfers van het BIVV. De voornaamste 
reden hiervoor is de toenemende ‘broosheid’ van hun lichaam. Hun botten breken bijvoorbeeld sneller dan 
bij jonge mensen. Daarom verdienen ouderen, net als andere kwetsbare groepen, de nodige ondersteuning 
om de veiligheid maximaal te garanderen en een aantal drempels te overwinnen. Want door de veranderde 
en de drukker geworden verkeerssituaties is fietsen niet altijd evident.  

Indien fietsen niet meer zo vlot gaat, kunnen hulpmiddelen ingeschakeld worden. Je kan misschien een 
elektrische fiets aanschaffen. Deze is uitgerust met een elektrische hulpmotor en een oplaadbare batterij. Hij 
stelt je in staat mobiel te blijven en met minder moeite bij je bestemming te geraken. Bij een elektrische fiets 
met trapondersteuning werkt de motor in combinatie met spierkracht en dient dus enkel ter ondersteuning 
van het trappen. De snelheid van een elektrische fiets is gelimiteerd tot 25 km/u. Enkele nadelen zijn de hoge 
kostprijs en het zware gewicht van de fiets. Aan een vlot gebruik gaat bovendien een leerproces vooraf. 
Als je ervaart dat je evenwicht minder betrouwbaar is, dan is een driewielfiets het overwegen waard. Deze 
fiets heeft net als sommige standaardfietsen een lage instap om het op- en afstappen gemakkelijker te maken.

Verschillende organisaties bieden cursussen om veilig elektrisch te fietsen. 

Keuzewijzer voor elektrische fietsen
Voor elk type fietser bestaat een passende fiets. Misschien overweeg je zelf ook een elektrische fiets aan te 
kopen? Deze Keuzewijzer van de Fietsersbond helpt je in deze zoektocht.

www.fietsersbond.be/elektrischefiets/keuzewijzer 

Ongevallen met fietsende ouderen doen zich vaak voor tijdens het veranderen van richting of het oversteken 
van de rijbaan. De Fietsersbond roept daarom op om op veilig te spelen en de juiste strategie te kiezen om 
gevaarlijke situaties te vermijden:

Een veilige en goed onderhouden fiets is de eerste stap naar een veilige en verantwoorde 
verkeersdeelname.
Kies de juiste plaats op de weg: wie geen fietspad kan herkennen of niet weet welke plaats hij moet 
innemen op de weg, is niet tot een veilige verkeersdeelname in staat.
Ken de wegcode: fietsers moeten zich aan de regels houden.
Wijk voorzichtig uit.
Sla veilig linksaf.
Pas op voor de dode hoek: een extra gevaar voor fietsers is de dode hoek van vrachtwagens, bussen 
en andere (hoofdzakelijk grote) voertuigen. Vooral wanneer deze naar rechts willen afslaan, moeten fietsers 
extra voorzichtig zijn.
Fiets in de kijker: veel ongelukken gebeuren doordat voetgangers en fietsers niet voldoende zichtbaar zijn 
in het verkeer. Een fluohesje helpt! 
Maak je wil kenbaar: het is erg belangrijk dat fietsers aan de andere weggebruikers laten weten wat 
ze van plan zijn. Zo vermijd je onverwachte situaties en mogelijke ongevallen. Hoe voorspelbaarder het 
verkeersgedrag, hoe veiliger het verkeer.
Kies voor veiligheid: soms is het beter om uw voorrang af te staan in plaats van deze op te eisen en jezelf 
zo onnodig in gevaar te brengen.
Anticipeer en wees hoffelijk: fietsers zijn zwakke weggebruikers en fietsen houdt een zeker risico in. In 
het verkeer moet je altijd opletten. Het is nodig dat je kan anticiperen op de verkeerssituaties. 
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Brochure ‘Senioren veilig op de fiets’
De brochure ‘Senioren veilig op de fiets: fietsen en genieten van dagelijkse verplaatsingen’ van de Fietsersbond 
biedt heel wat informatie en tips om de fiets actief, veilig en bewust te kunnen gebruiken. 

www.fietsersbond.be/node/2529#brochure

Fietsscholen
Fietsscholen willen volwassenen de kans bieden om veilig te leren fietsen. Voor 
veel mensen is fietsen een evidentie. Vaak hebben ze het als kind geleerd. Maar 
voor sommigen is fietsen helemaal niet vanzelfsprekend. Verschillende organisaties 
bieden cursussen aan om te leren fietsen, veilig te fietsen, elektrisch te fietsen, …
Elke gemeente kan een fietsschool opstarten: 
www.mobiel21.be/nl/content/een-fietsschool-voor-elke-gemeente-haalbaar. 

Antwerpen: www.antwerpen.be/nl/info/fietsschool 
Leuven: www.leuven.be/fietsschool 

Meldpunt fietspaden
Via dit meldpunt kunnen inwoners de knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerders 
in Vlaanderen. Het gaat niet om het doorgeven van algemene klachten, maar het is vooral bedoeld om een 
abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst 
van de wegbeheerder vereist.

www.meldpuntfietspaden.be

Brochure ‘Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden’
In samenwerking met de Vlaamse overheid bracht de Fietsersbond in 2014 de brochure ‘Fietsroutes in 
Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden uit’. Deze publicatie stelt een aantal voorwaarden waaraan een goede 
fietsroute moet voldoen. Ook de criteria om van een fietssnelweg te kunnen spreken staan erin opgesomd. 
Foto’s illustreren dit alles met goede praktijkvoorbeelden, te zien op verschillende fietsroutes in Vlaanderen.

www.fietsersbond.be
www.mobielvlaanderen.be 

Fietsstraten
Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers 
zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke 
gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse 
breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan 
langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de 
fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

www.fietsersbond.be/infrastructuur/fietsstraat 
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Brochure met de voornaamste verkeersregels
Het BIVV ontwikkelde een brochure die de voornaamste verkeersregels bevat voor voetgangers en fietsers, 
alleen of in groep. 

www.ikbenvoor.be

Vormingen ‘Veilig Verkeer’
Veilig Verkeer is de verzamelnaam voor alle workshops over verkeer en mobiliteit voor verenigingen en 
organisaties. Zij bundelen niet alleen de bestaande workshops, maar bieden ook een overzicht van mogelijke 
financiële en praktische ondersteuning.

www.veiligverkeer.be

Veilig Verkeer organiseert onder andere ‘Mobiplus’, een opfriscursus ‘verkeer en mobiliteit’ voor 55-plussers. 
Elke gemeente, lokale ouderenadviesraad, vereniging, … kan deze aanvragen.

www.vsv.be/sites/default/files/folder_mobiplus_a4_afdrukbaar.pdf 
maya.versteele@verkeerskunde.be
015 44 65 57 

Verenigingen voor verkeersveiligheid
Als je het thema verkeersveiligheid wil betrekken in je vereniging of lokale ouderenadviesraad, kan je terecht 
bij ‘verenigingen voor verkeersveiligheid, een website die informatie biedt en actiemodellen deelt voor het 
organiseren van kleine of grote veiligheidsinitiatieven.

www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be
info@verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be 
09 331 59 14

Vademecum fietsvoorzieningen
Met dit document schept de Vlaamse overheid meer duidelijkheid omtrent de aanleg en het onderhoud van 
fietsvoorzieningen. Het vademecum kan als handleiding bijstaan bij het uitwerken van voorzieningen voor 
de fietsers,wat kan bijdragen tot meer veiligheid voor deze zachte weggebruikers

www.mobielvlaanderen.be

Vaardig de fiets op!
In 2010 organiseerde S-Sport het project ‘Vaardig de fiets op!’. Het project bestond uit basisvaardigheden om 
veilig te leren fietsen en preventiecursussen voor mensen die kunnen fietsen, maar zelfvertrouwen ontbreken 
om nog regelmatig te fietsen in het drukke verkeer. Dit project werd vanaf 2011 verder gezet onder de vorm 
van een fietsvaardigheidspakket. 

www.s-sport.be 
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Dat gemotoriseerd verkeer ongezond is, daar bestaat al jaren geen twijfel meer over. De toename van 
motorvoertuigen op de wegen schaadt niet alleen het leefmilieu, maar ook de gezondheid. Bovendien is 
er ook een stevig kostenplaatje aan verbonden.

Luchtverontreiniging
Terwijl je onderweg bent, wil je niet het risico lopen om ziek te worden. Onderzoek wijst echter uit dat 
luchtverontreiniging een negatieve impact heeft op onze gezondheid. Een levenslange blootstelling aan de 
huidige hoeveelheden fijn stof in de lucht zorgt er voor dat de gemiddelde levensverwachting met een jaar 
wordt verminderd, stelt de website properelucht.be. Ouderen die heel hun leven in een omgeving wonen 
met een hoge concentratie fijn stof, hebben een grotere kans om vroeger te overlijden. Bovendien hebben 
ouderen een verlaagd immuunsysteem en zijn er soms bestaande hart- en vaatziekten of longaandoeningen 
die meespelen.

Lage-emissiezone
Er zijn vele maatregelen mogelijk die de impact van lokaal verkeer op de gezondheid van de omwonenden 
kunnen verminderen. Welke maatregelen het meest geschikt zijn, is sterk afhankelijk van de lokale 
verkeerssituatie. Een voorbeeld is het invoeren van een lage-emissiezone. Het doel hiervan is om de 
luchtkwaliteit in een gebied te verbeteren en de gezondheid van inwoners positief te beïnvloeden. Het 
invoeren van een lage-emissiezone is volgens het departement leefmilieu, natuur en energie één van de meest 
doeltreffende maatregelen op lokaal niveau om de gezondheidsimpact van het verkeer te verminderen. Een 
lokale overheid kan ervoor kiezen om sterk vervuilende voertuigen (voornamelijk dieselwagens) te weren 
waardoor de roetconcentraties in de omgeving sterk dalen. Dit komt alle inwoners ten goede, want het risico 
op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten daalt door deze maatregel.
 
‘Handleiding Integratie milieuaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan’ 
Om de keuze van de meest geschikte maatregelen te maken, kan je gebruik maken van de ‘Handleiding 
Integratie milieuaspecten in het gemeentelijk mobiliteitsplan’ (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
(zie p.12: oplossingsrichtingen nagaan). De lokale ouderenadviesraad kan deze handleiding gebruiken als 
inspiratie om een advies op te maken en hier eventueel een actie aan te koppelen om het beleid bewust te 
maken van de gezondheidsrisico’s die een niet aangepast beleid omtrent dit onderwerp met zich mee kan 
brengen.

www.gezondheidenmilieu.be

Gezonde Gemeente
Sinds 2013 helpen het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en het Lokaal 
Gezondheids Overleg (Logo) Vlaamse steden en gemeenten om gezonder te worden. Deze organisaties 
adviseren en ondersteunen gemeentebesturen die hiertoe stappen willen ondernemen. Omdat het format 
‘Gezonde Gemeente’ de lokale autonomie hoog in het vaandel draagt, is het niet vastomlijnd. Het is veeleer 
een materiaalkoffer waarin bestaande en nieuwe projecten elkaar versterken en lokaal in een verschillend 
tempo uitgerold kunnen worden. 

www.gezondegemeente.be

Gezond onderweg
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Infosessie ‘Gezond onderweg’ door de medische milieukundigen
De medische milieukundigen van de Logo’s staan klaar om lokale besturen, adviesraden en organisaties beter 
te informeren over de gezondheidseffecten van verkeer. Meer nog: ze willen ernaar streven dat gezondheid 
als criterium opgenomen wordt bij het opstellen en herzien van gemeentelijke mobiliteitsplannen en het 
selecteren en implementeren van beleidsmaatregelen.

Kijk op www.mmk.be/contact voor de contactgegevens van het Logo van jouw regio.

Mobilometer
Met de Mobilometer, een meetinstrument dat ontwikkeld werd door Mobiel 21, kan je aan de hand van 5 
thema’s de duurzaamheid van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid meten. Dit kan ook inspiratie bieden voor 
een advies of een actie van de lokale ouderenadviesraad. 

www.mobiel21.be/nl/content/mobilometer-0 
jan.christiaens@mobiel21.be 
016 31 77 02 
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Het juiste vervoersmiddel voor je 
verplaatsing
De mobiliteit van morgen duurzamer, veiliger 
en vlotter maken impliceert aanpassingen aan 
voertuigen, infrastructuur en communicatie, 
maar daarnaast kan je ook zelf bewuster met 
je verplaatsingen omgaan. Vaak gaat het om 
gewoonten waar we niet meer bij stilstaan, zoals 
met de auto naar de lokale bloemist, kruidenier, 
vrienden of familie in de buurt rijden. 

Vlamingen verplaatsen zich het liefst van al met 
de wagen. Ook voor korte afstanden (minder dan 
5 km) wordt hier nog al te vaak voor gekozen. 
Door groeiende milieu- en mobiliteitsproblemen 
gaan er echter steeds meer stemmen op voor even 
aantrekkelijke, maar duurzamere alternatieven. Zo 
kan het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer 
of zich te voet verplaatsen heel wat voordelen 
opleveren. Zowel voor jezelf als voor het milieu. 
Je werkt aan je conditie, verbrandt calorieën, 
stoot minder CO2 uit, spaart geld uit, veroorzaakt 
minder geluidsoverlast, … 
Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
stappen mensen die het openbaar vervoer 
gebruiken bovendien tot 19 minuten per dag extra 
ten opzichte van autogebruiker. Kortom: meer 
bewegen zorgt voor een grotere levenskwaliteit! 

Sta dus even stil bij je eigen mobiliteitsgedrag. 
Misschien kan je bepaalde boodschappen wel op 
een andere manier doen? Voor korte afstanden is 
de fiets de snelste optie: geen omwegen, geen files, 
geen zoektocht naar een parkeerplaats. En uiteraard 
is fietsen of te voet gaan goed voor het milieu.
Is fietsen of stappen moeilijk voor jou? Kijk dan eens 
naar de alternatieven, achteraan in deze brochure.  

Niet al je verplaatsingen hoef je dus met de wagen te 
doen. Voor korte afstanden kun je de fiets overwegen, 
of misschien kun je wel te voet gaan. Met de fiets 
kun je vlot een afstand van 5 km overbruggen. De 
helft van al onze verplaatsingen gaat niet eens zo 
ver! Je bespaart flink wat centen: geen benzine, 
geen parkeergeld en geen fitnessabonnement, want 
al die kleine fietsritjes houden je fit! 
 

Minder dan 5 kilometer? Verplaats je anders!
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Gunstig klimaat
Als gemeenten en steden meer mensen op een duurzame manier korte afstanden willen laten afleggen, is 
het belangrijk dat dit ook gestimuleerd wordt. Goede voet- en fietspaden, veilige oversteekplaatsen, goede 
aansluitingen met het openbaar vervoer, voldoende fietsparkings, … zijn daarbij essentieel. 

De walkability, de afstand tot of bereikbaarheid van jouw bestemmingen of de nabijheid van diensten zijn zeer 
bepalend voor je individuele mobiliteit en de manier waarop je je verplaatst. Als er geen winkel, apotheek, 
kapper, … in de nabije omgeving is, zal je veel minder geneigd zijn om deze te bezoeken met de fiets, te voet 
of het openbaar vervoer. 

Gemeenten en steden streven idealiter naar een duurzame mobiliteit. Wie kiest voor duurzame mobiliteit, 
kiest er namelijk voor om de nabije omgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar 
en leefbaar te maken. De lokale ouderenadviesraad kan dit stimuleren, bijvoorbeeld door acties op te zetten.
De koppeling met een wedstrijd of spel kan helpen: geef mensen een beloning indien ze de auto laten staan, 
deel zadelhoesjes, fietsbellen of stappentellers uit, laat mensen hun meest belachelijke autorit opbiechten en 
bundel deze verhalen, … Leuke extraatjes zijn ook fietsbarometers die aangeven hoeveel fietsers er per dag 
passeren, het organiseren van gratis cursussen (elektrisch) fietsen, … 

Met Belgerinkel naar de Winkel
Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de Gezinsbond organiseren jaarlijks de campagne ‘Met Belgerinkel naar de 
Winkel’. In meer dan honderd steden en gemeenten kan je deelnemen door per fiets of te voet boodschappen 
te doen. Op die manier verzamel je zegeltjes en maak je kans op een Belgerinkel-fiets. Zo werk je mee aan een 
leefbare gemeente, krik je je eigen gezondheid en conditie op en het gemeentebestuur heeft er een reden bij 
om meer te investeren in duurzame mobiliteit. 

www.belgerinkel.be 

Elke stap telt!
OKRA-SPORT, werkte met deskundige partners twee jaar lang aan een succesvol wandelproject: ‘Elke stap 
telt!’. Het project zet 55-plussers aan het wandelen. Zowel de ‘niet actieve stappers’, de ‘minder actieve senioren’ 
als de ‘sportieve senioren’ kunnen meedoen. Iedereen legt bij de start een wandeltest af. Die bepaalt dan het 
instapniveau. Elke deelnemer kan dan wandelen naargelang zijn conditie dankzij de twaalf startniveaus en 
21 opbouwplannen.

Elke trap telt!
Het is nooit te laat om te beginnen bewegen. Wie weinig beweegt kan mits een kleine inspanning een stuk 
gezondheid terug winnen. Dit kan dankzij ‘Elke trap telt!’. Door tien weken lang samen met je vrienden en 
kennissen, te fietsen op je eigen niveau.  Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst bepalen je begeleiders 
welk opbouwplan voor jou het meest geschikt is. 

www.okrasport.be 
info@okrasport.be 

Stap je Sterk!
Stap je sterk is een project van 10 weken lang stappen met als doel de conditie te verbeteren en zo een gezonde 
levensstijl te bekomen! Wekelijks staat er een groepswandeling op het programma onder begeleiding van een 
wandelcoach. De andere dagen ga je zelfstandig met een stappenteller op stap.

www.s-sport.be
info@s-sport.be
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Trage wegen
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en 
ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, 
zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg 
traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al 
die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een 
dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

De brochure ‘De snelste weg naar trage wegen’ geeft weer hoe je in jouw gemeente trage wegen kan ontwikkelen. 
De Trage Wegen kan je daarbij ondersteunen. 

www.tragewegen.be
info@tragewegen.be
09 331 59 20
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Groen verhoogt de leefbaarheid in een dorp of stad. Een 
groene openbare ruimte maakt verplaatsingen in de buurt 
veel aangenamer. Daarnaast is ze uitermate geschikt 
als ontmoetingsplaats en stimuleert ze om te bewegen. 
Om ouderen meer aan te zetten de groene ruimtes te 
benutten, zijn onder andere zitbanken en openbare 
toiletten cruciale elementen. 

Maar groen mag volgens Mobiel Vlaanderen niet louter 
beschouwd worden als opsmuk van de openbare ruimte. 
Groen kan ook de verkeersstructuur en -inrichting 
ondersteunen. Je kan er een centrum of een straat echt 
‘leesbaar’ mee maken, dat wil zeggen: duidelijke en 
eenvoudige structuren zodat je meteen een overzicht 
hebt. Voorwaarde is wel dat het juiste groen op de juiste 
plaats wordt ingezet, waardoor het wegbeeld en het 
gewenste verkeersgedrag op elkaar afgestemd raken. De 
Vereniging van openbaar groen stelt dat ontwerpers en 
wegbeheerders die de troeven van groen willen uitspelen, 
met allerlei kansen, beperkingen en evenwichten tegelijk 
rekening moeten houden en dit reeds in de ontwerpfase 
mee moeten nemen, in plaats van op het einde de lege 
plaatsen ermee te vullen.

Groen vervult verschillende functies in de openbare ruimte volgens Mobiel Vlaanderen:

Begeleiden van verplaatsingen
Groen kan de weggebruikers mee helpen begeleiden. Lage struiken kunnen voetgangers bijvoorbeeld 
leiden naar een oversteekplaats. Groenzones kunnen het wegbeeld zo beïnvloeden dat de automobilisten 
automatisch hun snelheid aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan bomen op een rotonde: die zorgen ervoor dat 
de rotonde al van ver zichtbaar is en dat de bestuurder afremt.

Verkeersveiligheid verhogen door scheiden of mengen
Groen wordt vaak gebruikt als scheiding tussen zachte weggebruikers en autoverkeer, bijvoorbeeld als 
tussenberm bij de aanleg van een vrijliggend fietspad. Aandachtspunt: het is belangrijk dat men op bepaalde 
plaatsen over de beplanting heen kan kijken. Bijvoorbeeld in de buurt van scholen waar veel kinderen met 
de fiets naar school gaan, in de buurt van kruispunten en oversteekplaatsen of in bochten.  De hagen mogen 
ook de fietsers niet hinderen en moeten dus geregeld gesnoeid worden.

Leesbaarheid versterken
De ruimtelijke beleving van een omgeving kan worden verduidelijkt. Het ritme van kruispunten kan visueel 
worden versterkt door de groenvoorziening. Beplanting aan de buitenbocht van een landelijke weg zorgt 
voor perspectiefbegeleiding. Naast deze praktische overwegingen kan men met groen een plein of een weg 
een esthetische, rustgevende en gezonde meerwaarde geven.

Leefbaarheid verbeteren
Groen kan een deel van het geluid dempen. Maar het zicht van de weg gedeeltelijk onttrekken zorgt er ook 
voor dat mensen het geluid minder waarnemen (psychologisch). Strategisch geplaatste groenvolumes kunnen 
het opgewaaide stof ook voor een deel fixeren.

Groen onderweg
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Heb jij weet van een plaats of weg in jouw omgeving die functioneler of veiliger zou zijn indien er groen 
aangeplant zou worden? Of zijn er in je gemeente plannen om een kruispunt of weg te hertekenen? Bespreek 
dit in de lokale ouderenadviesraad en maak het gemeente- of stadsbestuur attent op de ondersteuning die 
groenaanplanting kan bieden.

Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG)
De VVOG fungeert voor hun leden als informatiecentrum op vlak van openbaar groen in de ruime betekenis 
van het woord. De vereniging biedt aan de groenambtenaren en groenmandatarissen van steden en gemeenten 
een forum aan waar stielkennis en ervaring over het groene vakgebied kunnen uitgewisseld worden en waar 
oplossingen voor groene problemen met vakgenoten kunnen besproken worden. De VVOG staat in voor 
dienstverlening, vorming en promotie van en over het openbaar groen.

www.vvog.info   

Leefstraat
De Leefstraat is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun 
droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken en een andere plek voor 
de geparkeerde auto’s (bijvoorbeeld in een buurtparking) 
komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. 
Elke Leefstraat is anders. Telkens wordt vertrokken vanuit 
de wensen en noden van de bewoners. Zij zoeken naar 
oplossingen voor de uitdagingen in de straat. Met al die 
dromen en scenario’s gaat men aan de slag. 

www.leefstraat.be 
goesting@leefstraat.be

Geveltuintjes
Geveltuintjes zijn verticale tuinen die je zelf kan aanplanten tegen de gevel van je huis of appartement. Ze 
zorgen voor een opfleuring van je buurt, isolatie en zuivering van de lucht. In sommige gemeenten en steden 
kan je een subsidie ontvangen voor het aanplanten van een geveltuin. In enkele gevallen is er een officiële 
aanvraag nodig en soms zijn er subsidies beschikbaar. Ga voor meer informatie langs bij het gemeentehuis of 
de stedelijke dienst die hiervoor verantwoordelijk is.

www.volkstuin.be of www.tuinhier.be 
info@volkstuin.be of info@tuinhier.be 

Volkstuintjes
Volkstuinparken liggen door het hele land, vooral in of aan de rand van steden. Wie geen eigen tuin heeft, 
krijgt in een volkstuin de ruimte om zelf planten, bloemen, groenten en fruit te kweken. Volkstuinen zijn 
bovendien een ontmoetingsplaats voor verschillende generaties en culturen. Ga voor meer informatie langs 
bij het gemeentehuis of de stedelijke dienst die hiervoor verantwoordelijk is.

www.volkstuin.be of www.tuinhier.be 
info@volkstuin.be of info@tuinhier.be
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Buurt aan de Beurt
Met Buurt aan de Beurt wil de stad Antwerpen de kwaliteit van de 
leefomgeving verhogen. Dit gebeurt door initiatieven te ontwikkelen op 
vier actiedomeinen: veilige, nette, herstelde en gezellige buurten.
Het project beoogt de bewoners te stimuleren tot het opnemen van 
eigen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, de dienstverlening 
van de stad aan de burgers extra in de verf zetten, de diensten dichter 
bij de bewoners brengen. De buurt kan zelf mee bepalen hoe deze een 
‘beurt’ krijgt.

www.antwerpen.be
barbara.deschepper@stad.antwerpen.be
03 201 87 45

Nutskasten worden kunstwerken
Kasten voor bijvoorbeeld elektriciteit zien er dikwijls vuil en verwaarloosd uit. De kasten omtoveren tot echte 
kunstwerken kan dat probleem oplossen. Verfraaide nutskasten voorkomen immers graffiti en vandalisme, 
fleuren de buurt op en brengen kleur in de straat. Bewoners en plaatselijke verenigingen kunnen mee beslissen 
over het thema van de kunstwerken.

In Antwerpen werden al heel wat nutskasten door kunstenaars onder handen genomen.

www.antwerpen.be

Groene Halte gemeente
Wandelen of fietsen in combinatie met openbaar vervoer!
Groene Haltewandelingen leiden je langs de mooiste natuurplekjes in Vlaanderen. Daarenboven verplaats 
je je op milieuvriendelijke wijze: wandelen in combinatie met openbaar vervoer. Er wordt een prachtige 
wandeling uitgestippeld die start aan halte A en eindigt aan halte B.

Een Groene Halte Fietsroute start en eindigt aan een station met fietspunt. Je stapt van de trein, je huurt een 
fiets in het fietspunt en je kan meteen op pad!

www.groenehalte.be
info@treintrambus.be
09 223 86 12
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Verplaatsingen van deur tot deur worden vrijwel steeds met meerdere vervoersvormen afgelegd. Wanneer je 
met de wagen rijdt, vind je in de stad vrijwel nooit een parkeerplaats vlak voor de deur en ook de haltes van 
het openbaar vervoer bevinden zich haast nooit vlakbij je vertrekpunt of bestemming. Dit betekent dat er een 
voor- en natraject is, waarbij je een andere vervoerswijze nodig hebt.

Intermodaliteit of schakelmobiliteit houdt in dat je verschillende vervoerswijzen combineert. Je gaat 
bijvoorbeeld met de fiets of de auto naar een bus- of tramhalte of een treinstation, van daar met de trein, 
tram, metro, bus en dan met de fiets, te voet, met de pendelbus of met de taxi tot je bestemming. Efficiënte 
intermodaliteit ontstaat wanneer de keuze van en de overstap op verschillende vervoersmiddelen zo eenvoudig 
mogelijk gebeurt en kan ons het leven heel wat makkelijker maken.. Niet elke verplaatsing is intermodaal, 
maar wanneer dit nodig is moet de combinatie vlot verlopen.

Een vlotte of naadloze overstap veronderstelt niet alleen een goede aansluiting van verschillende 
vervoerssystemen, maar ook goede reisinformatie - vooraf en op het knooppunt - en een veilig en aangenaam 
wachtcomfort. Voor de reiziger moet een overstap betrouwbaar, snel, comfortabel en aangenaam zijn. 

Schakelmobiliteit: vervoerswijzen combineren
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Actieprogramma schakelmobiliteit
Mobiel 21 voert in opdracht van de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, van 
mei 2014 tot mei 2016 een actieprogramma uit rond het thema schakelmobiliteit. Binnen dit actieprogramma 
staat de (potentiële) intermodale reiziger centraal. Mobiel 21 kijkt niet enkel door de bril van de doorwinterde 
openbaarvervoergebruiker, maar ook door de bril van de automobilist die duurzamere vormen van mobiliteit 
overweegt (bijvoorbeeld een persoon die niet meer met de wagen wil of kan rijden). Ze houden rekening 
met verschillende reismotieven (bijvoorbeeld woon-werk of vrije tijd) en met verschillende ruimtelijke 
contexten (bijvoorbeeld in de binnenstad, interstedelijk, van een buitengebied naar de stad, van de stad naar 
een buitengebied, van het ene buitengebied naar het andere).
Mobiel 21 ontwikkelt momenteel een richtlijnenbundel die aandachtspunten meegeeft en onderzoekt hoe 
deze intermodaliteit meer ingang kan vinden.

www.mobiel21.be/nl/content/schakelmobiliteit 
016 23 94 65 

Blue-Bike
Blue-Bike is een fietsverhuurdienst die treinreizigers de mogelijkheid biedt om het laatste stukje van hun reis 
af te leggen met de fiets. Word lid, hou je lidkaart voor de sleutelautomaat en de Blue-Bike is de jouwe tot 
je weer terugkeert naar het station. Dit is 24 uur op 24 mogelijk en je kan twee Blue-Bikes tegelijk ontlenen.

Je betaalt bij registratie 10 euro voor je lidmaatschap (jaarlijks). Wanneer je een Blue-Bike gebruikt, is het 
standaardtarief 3 euro per 24 uur per Blue-Bike. In verschillende steden is een Blue-Bike ontlening gratis of 
slechts 1 euro voor de eerste 24 uur per rit.

www.blue-bike.be

Met de fiets op de tram of bus
De lagevloertrams van de MIVB zijn toegankelijk voor fietsen. Je kan de metrostations betreden met een 
fiets, behalve tijdens de spitsuren. Het vervoeren van een fiets op de metro is gratis. 

Met een plooifiets kan je heel makkelijk en gratis op de trein, bus, metro en tram. Gewone fietsen zijn niet 
toegelaten op bussen en trams van TEC en De Lijn (uitgezonderd kusttram).

www.stib-mivb.be
www.delijn.be 

Met de fiets op de trein
Bij de NMBS is het vervoeren van een fiets op de trein altijd toegestaan. Het vervoeren van een plooifiets is 
gratis, voor een ‘klassieke’ fiets betaal je 5 euro.

www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/fiets.aspx 

De fietspunten in de stations
Fietspunten worden uitgebaat door organisaties binnen de sociale economie en bieden volgende diensten 
aan: een beveiligde fietsparking, fietsverhuur en de mogelijkheid om kleine herstellingen uit te voeren.

www.b-parking.be/info/nl/faciliteiten/fietsen/101-fietspunten
www.fietspunten.be
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Van basismobiliteit...
Basismobiliteit is een principe uit het decreet Personenvervoer van 2001, dat voorziet in de uitbreiding van 
het stads- en streekvervoer van De Lijn in Vlaanderen. Het decreet schrijft een minimumaanbod aan regulier 
openbaar vervoer voor in woonzones.  Iedereen die in een woongebied in Vlaanderen woont, heeft recht op 
een gegarandeerd aanbod aan openbaar vervoer. 

Het decreet Basismobiliteit heeft volgens de Supporters van het openbaar 
vervoer de verdienste een duidelijk genormeerd en afdwingbaar recht op 
mobiliteit te introduceren voor iedereen. De voornaamste doelstelling van 
het concept is dan ook sociale uitsluiting en vervoersarmoede ten gevolge 
van beperkte mobiliteitskansen bestrijden, ook in de buitengebieden. Na 
goedkeuring van het decreet is De Lijn in 2001 gestart met de uitvoering 
ervan.

In het huidige concept basismobiliteit wordt het openbaar vervoer 
gegarandeerd op basis van gebiedsdekking.  De volgende criteria bepalen 
de invulling van de basismobiliteit: 
De maximumafstand tot de dichtstbijzijnde halte met een 
maximum van 750 meter.
Het aantal ritten per uur, gekoppeld aan de maximale wachttijd.
Het tijdsblok waarbinnen er aanbod moet zijn. 

Deze normen verschillen volgens de ligging in Vlaanderen en het tijdstip, 
waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen spits- en daluren. Het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hanteert een opdeling van steden en 
gemeenten volgens verstedelijkingsgraad: grootstedelijk, regionaal stedelijk, 
kleinstedelijk en buitengebied.

De kostprijs om op maximaal 750 meter van elke woonzone (in buitengebied) elk uur tussen 6 en 21 uur (op 
een weekdag) openbaar vervoer te voorzien blijkt volgens De Lijn niet langer rendabel. Ten gevolge van een 
gedaalde kostendekkingsgraad blijft De Lijn niet langer gespaard van besparingsmaatregelen. Het aanbod 
van (bel)bussen is sterk verminderd en vanaf september 2015 verdween ook het gratis openbaar vervoer voor 
65-plussers. 

... naar basisbereikbaarheid
Het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 heeft deze  noodzaak onderkend en bevestigd. 
De Vlaamse overheid kondigt aan te willen streven naar: “Een goed openbaar vervoersaanbod dat meer 
vraaggestuurd is. Voor de reiziger betekent dat maximaal inzetten op comfortabele voertuigen, optimale 
frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en tarieven. Het concept 
van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar basisbereikbaarheid.”

In de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019 stelt minister Weyts dat de uitwerking van het 
concept basisbereikbaarheid de kans biedt om het openbaar vervoernetwerk te herdenken. In functie hiervan 
zal het decreet Personenvervoer worden herzien.

Kansen basisbereikbaarheid
De term basisbereikbaarheid schept kansen voor een betere invulling van het openbaar vervoer. Door te 
vertrekken vanuit ‘bereikbaarheid’ (doel) in plaats van ‘mobiliteit’ (middel) ligt de nadruk op nabijheid 
van bestemmingen en gemeenschappelijke voorzieningen zoals winkels, scholen, ziekenhuizen, culturele  

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid
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centra, ... Met andere woorden: basisbereikbaarheid vertrekt 
vanuit de noden van de mensen. Dit impliceert volgens de 
Supporters van het openbaar vervoer dat mensen vanuit hun 
woning aan een betaalbaar tarief bestemmingen naar keuze 
kunnen bereiken, kunnen deelnemen aan activiteiten én dat ze 
terug thuis raken.

Openbaar vervoer is een belangrijke schakel in ons 
mobiliteitssysteem. Voor sommige personen staat of valt hun 
mobiliteit met de kwaliteit van het openbaar vervoer. Het 
concept basisbereikbaarheid heeft de ambitie een belangrijk 
instrument te worden om een duurzaam en efficiënt openbaar 
vervoer te garanderen voor iedereen.

Supporters van het openbaar vervoer
Als verdedigers van een goed uitgebouwd openbaar vervoer willen de Supporters van het openbaar vervoer 
mee nadenken over de toekomstige invulling van ons openbaar vervoer in heel Vlaanderen. De Supporters 
van het openbaar vervoer zijn een breed platform van een groot aantal middenveldorganisaties die een 
oproep doen aan de overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers.

Het concept basisbereikbaarheid steunt volgens de Supporters van het openbaar vervoer op een aantal 
vaststellingen: 

 – Vanuit economisch en sociaal oogpunt kan het openbaar vervoer bijdragen aan een maximale 
participatie aan de samenleving.

 – Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol om de groei aan mobiliteit op te vangen en congestie 
van het wegennet te vermijden.

 – Basisbereikbaarheid houdt rekening met verschillende vervoersnoden, afhankelijk van de doelgroep 
(jongeren, ouderen, beperkt mobiel) en de verplaatsingsmotieven (werk, school, winkel, recreatie, 
zorgvoorziening, verschillende diensten, ...).

 – Basisbereikbaarheid kan niet zonder nabijheid van bestemmingen. Er is nood aan een betere 
afstemming tussen bestemmingen en openbaar vervoer. Er moet  gereflecteerd worden over omgaan 
met de lokale ruimte (inplanting van woonwijken, bedrijventerreinen, ...). Daarbij gaat het niet enkel 
over bereikbaarheid van bestemmingen, maar ook over de bereikbaarheid van vertrekpunten. Mensen 
moeten ook terug thuis geraken. Het gaat er dus om dat een aantal essentiële bestemmingen te allen 
tijde bereikbaar moeten zijn voor elke Vlaming. 

 – Er bestaat een sociale uitsluiting die kan verholpen worden door niet alleen gelijke kansen voorop te 
stellen, maar ook toegang tot die kansen te garanderen. Voor mensen in de laagste inkomensklassen, 
zeker in de buitengebieden, is openbaar vervoer essentieel omdat ze zich anders gewoonweg niet kunnen 
verplaatsen.

 – Er is nood aan een betere onderlinge afstemming tussen het aanbod en de vervoersbewijzen van de NMBS, 
De Lijn, andere operatoren (MIVB, TEC en operatoren uit buurlanden) en andere mobiliteitsaanbieders 
(zoals Cambio, Blue-Bike). Dit verbetert de attractiviteit voor de gebruiker en brengt tegelijk belangrijke 
efficiëntiewinsten met zich mee.

 – De gemeenten zijn een belangrijke speler in dit verhaal. Zij zijn het best geplaatst om het openbaar 
vervoer af te stemmen op de lokale noden van al hun inwoners. Dat kan door een sterke inbedding in 
de gemeentelijke mobiliteitsplanning. De gemeente is als wegbeheerder ook een belangrijke actor in 
het garanderen van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Daarbij is het garanderen van een 
minimale doorstroming voor het openbaar vervoer een belangrijk element. 

Ouderen kunnen hun stem laten horen en participeren in het mobiliteitsdebat via de lokale ouderenadviesraad 
of een adviesfunctie in de gemeentelijke begeleidingscommissie.
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Abonnementen en tickets
Als je gebruik wil maken van het openbaar vervoer, zijn er verschillende mogelijkheden wat abonnementen 
of tickets betreft (zie volgende pagina).

Belbus
In dunbevolkte gebieden kan je de rolstoeltoegankelijke belbus nemen. Deze bussen rijden enkel op aanvraag 
en hebben geen vaste route of dienstregeling. De bus stopt alleen aan haltes van De Lijn die op voorhand 
aangevraagd werden bij de belbuscentrale. De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de 
belbus.

www.delijn.be/nl/belbus

OV-ambassadeurs
Ben je het niet meer gewoon om het openbaar vervoer te nemen? Voel je je niet zeker? Reis je voor het eerst 
met het openbaar vervoer? Dan kunnen de OV-ambassadeurs je op weg helpen.

Indien je geen gebruik meer kan of wil maken van de auto, is het openbaar vervoer een  handige manier om 
je te verplaatsen. Dit lijkt eenvoudig, maar voor sommige ouderen ligt dit minder voor de hand. Hoe neem 
ik een belbus? Hoe zoek ik informatie op het internet over reisbestemmingen en reistijden? Waar vind ik 
bushaltes? Welke zijn de betalingsmogelijkheden?

Om ouderen wat meer wegwijs te maken in het openbaar vervoer en zo de auto (af en toe) aan de kant te laten 
staan, startten Mobiel 21 en TreinTramBus het project ‘Ouderen als OV-ambassadeurs’ op waarbij ouderen 
een opleiding tot ambassadeur kregen en andere ouderen wegwijs maken in het aanbod van het openbaar 
vervoer.

www.mobiel21.be/nl/content/ov-ambassadeurs-ouderen-helpen-elkaar-op-weg
016 31 77 08

Openbaar vervoer
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Personen met een verminderde mobiliteit kunnen beroep doen op aangepast vervoer. 

Minder Mobielen Centrale
Dit is een dienstverlening die vele gemeenten, OCMW’s of andere organisaties inrichten. Het doel is om 
verplaatsingen mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Het gaat 
hier vaak om oudere mensen, mensen met een handicap of mensen met een laag inkomen die geen wagen 
bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven. Lidmaatschap is noodzakelijk en de ritten worden 48 uur op 
voorhand aangevraagd.
Elk gemeentebestuur, OCMW of andere organisatie kan een Minder Mobielen Centrale opstarten. 

www.mindermobielencentrale.be 
070 22 22 92

Diensten Aangepast Vervoer 
De Diensten Aangepast Vervoer (DAV) liggen verspreid over een aantal gebieden in Vlaanderen en bieden 
vervoer aan mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Het vervoer is vraagafhankelijk, van deur tot deur en zeven dagen per week beschikbaar van 6.30 uur 
tot 24.00 uur (mogelijkheid tot uitzonderingen). Iedere dienst beschikt over een of meerdere voertuigen die 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Het tarief bedraagt 0,48 euro per kilometer die men in het voertuig doorbrengt. Wachttijden worden niet 
aangerekend. 

www.odav.be/de-diensten, per regio zijn er andere telefoonnummers beschikbaar.

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) is een centraal punt waar je terecht kan voor alle informatie 
met betrekking tot aangepast vervoer en de bijhorende dienstverlening.  De MAV gaat op zoek naar het 
meest geschikte antwoord op jouw vraag.

www.mav.info 
0800 32 732 

De winkelbus
Het Gooikse OCMW wil aan mensen die minder mobiel zijn, waaronder ouderen en personen met een 
handicap, de gelegenheid geven om ‘samen te winkelen’. Dit biedt deze mensen de kans om zelf hun aankopen 
te doen én andere mensen te ontmoeten.
Elke maand haalt een aangepast busje minder mobiele personen thuis op om samen te gaan winkelen in 
Ninove, Anderlecht of Halle.

http://ocmw.gooik.be/projecten-en-acties/winkelbus

Taxicheques
Sommige gemeenten stellen taxicheques ter beschikking van hun inwoners met een mobiliteitsbeperking. De 
gebruiker kan een gedeelte van de taxirit met taxicheques betalen. De hoogte van de tussenkomst verschilt 
van gemeente tot gemeente.

www.meermobiel.be/nl/waar-heb-ik-recht-op/goedkoper-met-de-taxi
taxi-be@edenred.com 
02 678 28 33

Aangepast vervoer
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Een gebrek aan verplaatsingsmogelijkheden doet zich het meest voor in buitengebieden. Alternatieve en 
kwalitatieve complementaire vervoerssystemen kunnen een oplossing bieden om de spreekwoordelijke ‘last 
mile’ te overbruggen, of de stukken waar geen regulier openbaar vervoer georganiseerd wordt.

Naast de auto zijn er nog heel wat alternatieven die je kan inschakelen om op je bestemming te geraken. 
Zeker wanneer je moeilijk of geen gebruik kan maken van de auto, kunnen onderstaande alternatieven een 
oplossing bieden.

Deelsystemen

Allereerst zijn er de deelsystemen. Het delen van een vervoersmiddel vindt de laatste jaren meer ingang. 
Mensen verenigen zich in allerlei systemen die voor heel wat mensen een oplossing kunnen bieden. Er 
ontstaat volgens Mobiel 21 een waardeverschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’.  

Voordelen hiervan zijn: de kostprijs voor zowel bezit als 
gebruik daalt, de milieu-impact is kleiner en het sociaal 
contact stijgt. Daarnaast stimuleert dit ook intermodaliteit, 
het gebruik van meerdere (duurzame) transportmiddelen om 
op je bestemming te geraken. 

Belangrijk is dat deze deelsystemen toegankelijk zijn: 
betaalbaar, informatie makkelijk te vinden, niet enkel digitaal 
aangeboden, ... Een correctie voorzien door sociale tarieven 
aan te bieden is ook aangewezen zodat de drempel om hiervan 
gebruik te maken, minder hoog is. Tot slot moeten deze 
alternatieven veilig zijn.
 
Er zijn deelauto’s en deelfietsen.

Deelauto’s 
Voor de auto is Cambio het meest gekende voorbeeld. 
Maar ook particulieren kunnen onderling een deelsysteem 
opstarten, bijvoorbeeld met buren, familie, vrienden, ... 
Autopia biedt hiervoor een platform aan waardoor 
verzekeringen en dergelijke ook geregeld zijn. Er is ook een 
luik voor rolstoelvriendelijke auto’s: Avira. 

www.cambio.be
09 242 32 17 
www.autodelen.net
09 242 32 75
www.autodelen.net/avira
09 242 32 75

Alternatief vervoer
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Deelfietsen 
Voor de fiets zijn er een aantal stedelijke initiatieven zoals Villo in Brussel en Velo in Antwerpen.

Antwerpen: www.velo-antwerpen.be, 03 206 50 30
Brussel: nl.villo.be, 078 05 11 10

Meer informatie over particulier autodelen, georganiseerd autodelen, ritten delen, fietsdelen, fietsherstel, 
parkeren bij een bewoner, enzovoort lees je op 
www.bewustverbruiken.be/artikel/gedeelde-mobiliteit-een-overzicht

Laat je rijden

Een taxi brengt je tegen betaling naar jouw bestemming. Er zijn echter verschillende vormen van taxi’s. Zo 
zijn er bijvoorbeeld fietstaxi’s. Momenteel hebben onder andere Leuven, Antwerpen en Berchem fietstaxi’s.

Fietstaxi’s
Fietstaxi’s zijn fietsen waarmee je je tegen betaling kan laten vervoeren. De fietsen hebben meestal voldoende 
ruimte zodat je bagage, zoals boodschappen of een rollator, kan meenemen. Bovendien kan je van de omgeving 
genieten terwijl je je laat vervoeren. Bij evenementen en feesten is de fietstaxi soms een pendelvoertuig tussen 
een station of randparking en de feestlocatie.

Leuven: 
De Leuvense Fietstaxi rijdt van juni tot en met september op vrijdag, zaterdag en zondag door de straten 
van Leuven. Hij wordt elektrisch ondersteund en kan door iedereen gestopt of gebeld worden voor tarieven 
tussen 3 euro en 7 euro. 

frank@contrapunt.be 
016 35 34 78 
0471 22 42 49 

Antwerpen: 
Taxiclette kan tot twee personen vervoeren van donderdag tot en met zondag, van 10.00 uur tot 20.00 uur. 
Taxiclette kost 2 euro aan instapkost en 2 euro per begonnen km.

www.taxiclette.be 
0483 30 30 09
 
Berchem: 
2Tact zet in op het sociale aspect en voorziet structurele afspraken met je vaste fietstaxi-chauffeur, bijvoorbeeld 
wekelijks naar de winkel. Toch is het altijd mogelijk de diensten stop te zetten. Het is ook mogelijk om 
eenmalig van de fietstaxi gebruik te maken.
Vertrekken is mogelijk vanuit een punt in Berchem en je kan in een straal van 6 kilometer (maximaal 1,5 
uur) vanaf je vertrekpunt worden vervoerd. Het is met deze fietstaxi mogelijk een rollator en/of caddy mee te 
nemen. De prijs bedraagt 3,50 euro per afspraak.

www.2tact.be
info@2tact.be 
0489 34 61 50 
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Daarnaast is er een speciaal aanbod voor wie het gebruik van De Lijn combineert met het gebruik van een 
taxirit: het TOV-biljet.

TOV-biljet in Antwerpen en Mechelen
TOV staat voor de combinatie Taxi-Openbaar Vervoer. Het TOV-biljet kost 3,5 euro en is goed voor een 
heenrit met de bus of tram in het Antwerpse of Mechelse stadsgebied en korting van 2 euro (Antwerpen) 
of 2,5 euro (Mechelen) op je taxirit naar huis. Je hoeft de tijd niet in de gaten te houden om de laatste bus te 
halen. Je bestelt een taxi om je thuis te brengen.

www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/ritkaarten-dagpassen/Biljet-toeristische-uitstap/TOV-biljet.html   

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een taxi wil nemen, kan ook beroep doen op een collectief 
taxisysteem.

Collectief taxisysteem Brussel
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er reeds een collectief taxisysteem operationeel. De dienst is 
beschikbaar tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens en wordt aangeboden door de klassieke taxi’s die 
meerdere klanten oppikken die hetzelfde traject willen afleggen. Collecto bedient meer dan 200 vertrekpunten 
gelegen aan MIVB-haltes. Je stapt op aan een Collecto-halte naar keuze en wordt afgezet op elk gewenst 
adres. De collectieve taxi’s vormen een aanvulling op de weekend-nachtbussen van de MIVB.

www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/taxi/een-collecto-reserveren
0800 94 001

Inspiratie

Smove
Wie door de bomen het bos niet meer ziet voor wat betreft de verschillende alternatieven, kan terecht bij 
Smove. Deze website bundelt alle alternatieven voor mensen die de auto bewust aan de kant willen laten 
staan. 
Smove bundelt het alternatieve aanbod, inspireert om verschillende mogelijkheden uit te proberen 
en biedt wegwijs. Smove is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit en een partnerschap van 
mobiliteitsverenigingen Taxistop, Autopia, Voetgangersbeweging, Fietserbond, TreinTramBus, Bond Beter 
Leefmilieu, Trage Wegen en Mobiel 21.

www.smove.be  
www.netwerkduurzamemobiliteit.be 
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Slotbedenkingen
Deze brochure behandelt twee thema’s van leeftijdsvriendelijke gemeenten: mobiliteit en openbare ruimte. De 
Vlaamse Ouderenraad hoopt je met deze informatie een handvat aan te reiken om je eigen mobiliteitsgedrag 
en dat van je gemeentebestuur in vraag te stellen. Bovendien bieden de voorbeelden je hopelijk inspiratie om 
als lokale ouderenadviesraad initiatieven op te zetten die het bewegen in de lokale omgeving aangenamer 
kunnen maken en zo te streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Kortom, de Vlaamse Ouderenraad 
wil met deze brochure de participatie van ouderen in het mobiliteitsdebat aanwakkeren.

Een leeftijdsvriendelijke gemeente beslist namelijk niet over ouderen, maar treedt met hen in dialoog. Een 
participatieve aanpak waarbij ouderen betrokken worden in het mobiliteitsdebat is van belang. Deze brochure 
kan dus een opportuniteit zijn om als ouderenadviesraad rechtstreeks of onrechtstreeks invloed uit te oefenen 
op het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Dit omvat de verbetering van de verkeersveiligheid, het aanbod van het 
openbaar vervoer, fietspadennetwerken, de weginfrastructuur, trage wegen, de communicatie, de gezondheid, 
de toegankelijkheid van gebouwen, … Op lokaal niveau kan men duurzame mobiliteitsmaatregelen uitwerken 
die we met z’n allen voelen in het dagelijks leven. Maar ook als individu kan je een bijdrage leveren aan een 
aangename leefomgeving. Laat je wagen bijvoorbeeld eens aan de kant staan en stap op de (deel)fiets of laat 
je rijden door een bus, tram of fietstaxi. 

Mobiliteit staat voor het maken van fysieke verplaatsingen, maar wat misschien nog belangrijker is, is dat 
het activiteiten mogelijk maakt. Mensen willen zich voortdurend verplaatsen, willen het gevoel hebben dat 
zij zelfstandig zijn en zich vrij kunnen bewegen. De gedachte dat mobiliteit een doel is, moet dus verlaten 
worden. Mobiliteit is een middel om dingen te doen waar we gelukkig van worden. Als dit bovendien kan in 
een aangename en veilige openbare ruimte, raken we in vervoering. De kwaliteit van leven zal stijgen.

Ook mensen die minder mobiel zijn, moeten deze activiteiten kunnen blijven doen. Het afnemend gebruik 
van de wagen bij het ouder worden, is een gelegenheid of kans om andere, aangepaste en meer duurzame 
transportmiddelen aan te spreken. Niet meer met de auto kunnen of willen rijden betekent niet automatisch 
dat je niet meer mobiel kan zijn. Deze brochure laat zien dat er heel wat alternatieven mogelijk zijn om 
je te verplaatsen, ook voor aangepast vervoer. Die manieren van verplaatsen moeten verder ontwikkeld, 
gestimuleerd en duidelijk gecommuniceerd worden. Onveiligheidsgevoelens kunnen weggenomen worden 
door laagdrempelige vormingen te organiseren. Mensen die deze (duurzame) alternatieven een kans geven 
moeten bovendien beloond worden. 

Het staat dus buiten kijf dat erkenning van de noden en wensen van ouderen op vlak van mobiliteit nodig 
is. Met het oog op het stijgend aantal ouderen, is de tijd meer dan rijp om leeftijdsvriendelijke projecten 
te ontwikkelen. Pas dan zal de kans op vervoersarmoede dalen en kunnen ouderen, ook wanneer hun 
autogebruik afneemt, zich (zelfstandig) blijven verplaatsen in de openbare ruimte.

Er bestaat echter geen allesomvattend antwoord voor de hele groep ouderen. Mobiliteitsoplossingen zijn 
individueel afhankelijk en verschillen van persoon tot persoon. We mogen het gegeven mobiliteit dus niet 
problematiseren: heel wat ouderen zijn mobiel of bedachten eigen oplossingen en bereiken hun bestemming 
wel op een vlotte manier. Het gaat niettemin over mensen die hierbij hulp wensen of onvoldoende bekend 
zijn met bestaande alternatieven. Aan hen moet voldoende ondersteuning geboden worden.

Met deze brochure wil de Vlaamse Ouderenraad lokale ouderenadviesraden en individuele ouderen 
inspireren. Een handige methodiek om dit in de praktijk toe te passen, vind je op de volgende pagina’s. 
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Methodiek
Iedereen verplaatst zich. Iedereen heeft dus een zekere expertise als gebruiker in het verkeer. Dat is een 
uitgelezen kans om als lokale ouderenadviesraad het beleid te beïnvloeden op vlak van mobiliteit en openbare 
ruimte in de gemeente. Op die manier stimuleer je het lokale bestuur om een goed mobiliteitsbeleid te voeren 
en aandacht te schenken aan een leefbare openbare ruimte voor ouderen. Gemeenten en steden hebben 
een belangrijke verantwoordelijkheid in het uitvoeren van een inclusief ouderenbeleid, ook op vlak van 
mobiliteit en openbare ruimte. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een methodiek die je kan inzetten om  
een onderbouwd en illustratief advies te schrijven over deze thema’s.

De Map-It-methode is een cartografiemethode die toelaat om een 
omgeving visueel te analyseren. De methodiek bevordert het delen van 
positieve ervaringen, maar biedt ook de mogelijkheid tot kritiek en 
debat. Communicatie staat centraal. Een groep denkt samen na over de 
omgeving, rond een kaart. Deelnemers met verschillende achtergronden 
bespreken samen de plus- en pijnpunten en visualiseren deze op de 
kaart. Er ontstaat een open discussie.

Het voordeel is dat de methodiek van een wit blad start: er zijn geen 
vooropgestelde plannen. Wel is er een verwachting of een later 
engagement, namelijk een leeftijdsvriendelijke omgeving. De methodiek 
is dus een zeer geschikt middel om te komen tot een advies met concrete 
veranderingen die de lokale ouderenadviesraad nodig acht op vlak van 
mobiliteit en openbare ruimte.

Doel
De Map-It-methode wil een antwoord bieden op de volgende vraag: “Wat zijn de noden en behoeften van 
ouderen op vlak van mobiliteit en de openbare ruimte in de gemeente, wijk, straat?”
De lokale mobiliteitskennis van de inwoners wordt verzameld en ingebed in beleidsmatige keuzes in de lokale 
mobiliteitsplanning.

Doelgroep
De ouderenadviesraad van de gemeente. Maak de leden van de ouderenadviesraad warm voor de werkgroep 
door hen persoonlijk aan te spreken. 

In een later stadium, wanneer er een advies geschreven wordt, kan je  de mobiliteitsraad, de verkeerscommissie, 
de jeugdraad, ... van de gemeente betrekken en beroep doen op hun expertise.

Ter voorbereiding
De Vlaamse Ouderenraad voorziet een handleiding, een uitgewerkt voorbeeld van de methodiek, hulpvragen 
die de moderator kan stellen om het gesprek op gang te brengen en stickervellen. Je vindt deze benodigdheden 
allemaal op de volgende pagina’s van deze brochure. Daarnaast is er een powerpointpresentatie die de 
moderator kan gebruiken om de methodiek toe te lichten aan de werkgroep. Je vindt deze benodigdheden op  
www.vlaamse-ouderenraad.be. Zelf voorziet de werkgroep balpennen, een timer en een kaart 
van de gemeente. Indien je gemeente niet over een kaart beschikt, kan je gebruik maken van  
www.openstreetmap.org. 

Als voorbereiding op deze methodiek kan de werkgroep een knelpuntenwandeling maken in de gemeente, 
een wijk of verschillende straten. Noteer de belangrijkste bevindingen op papier en documenteer met foto’s. 
Deze kunnen helpen bij het uitvoeren van de Map-It-methode.
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Moderator
Er wordt een moderator aangesteld. Hij of zij geeft aan de start van het discussiemoment een algemene 
inleiding over het doel en de werkwijze van de methodiek. De moderator praat de verschillende onderdelen 
van het proces aan elkaar en houdt de aangegeven richttijd in de gaten. Indien nodig maant hij of zij de groep 
aan om een bepaalde discussie af te ronden. De moderator kan ook vragen stellen om het gesprek op gang 
te brengen. Het gesprek is opgedeeld in vier delen: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met 
personenvervoer. Hij of zij maakt een verslag van de gesprekstafel of vraagt iemand dit te doen. Dit verslag 
heeft de vorm van een legende waarop oriëntatiepunten benoemd worden en de aangehaalde positieve en 
negatieve elementen duidelijk genoteerd worden.

Ondersteuning
De Regionale Overlegplatformen en de Provinciale Ouderenadviesraad zijn op de hoogte van deze 
methodiek. Vragen over de methodiek kunnen ook steeds gesteld worden aan de Vlaamse Ouderenraad via  
veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be of  02 209 34 52.

Resultaat
Op basis van de bevindingen en enkele (een drietal) prioriteiten die de groep na het discussiemoment 
kiest, wordt er een gefundeerd advies voor het gemeentebestuur opgesteld. Dit gebeurt niet tijdens het 
discussiemoment, maar zo kort mogelijk erna en op de manier waarop de lokale ouderenadviesraad 
gewoonlijk adviezen formuleert. 

Bezorg dit advies ook aan de Vlaamse Ouderenraad via veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be. De 
adviezen worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Ouderenraad en zo kunnen andere gemeenten 
inspiratie opdoen. 

Handleiding methodiek

Benodigdheden
- Werkgroep met maximaal 8 personen (of meerdere werkgroepen met elk een aparte zone)
- Moderator per werkgroep
- Een zo gedetailleerd mogelijke kaart van je (deel)gemeente
- Door de Vlaamse Ouderenraad uitwerkt voorbeeld van de methodiek 
- Hulpvragen
- Powerpointpresentatie
- Laptop
- Beamer
- Projectiescherm
- Witte, groene en rode stickers
- Etiketten met slot
- Papier
- Balpennen
- Horloge, gsm of chronometer om te timen

1/ Inleiding - 10 minuten
Idealiter stelt de lokale ouderenadviesraad een werkgroep van maximaal 8 personen samen die deze 
methodiek uitvoert. Indien er meer deelnemers zijn, kunnen er verschillende werkgroepen aan de slag gaan, 
elk met een andere zone in de gemeente.

De moderator geeft een algemene inleiding over het doel en de werkwijze van de methodiek. Hij of zij 
overloopt bovendien de benodigdheden met de groep.
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2/ Baken het projectgebied af - 10 minuten

Beslis welk gebied de groep gaat bekijken in functie 
van mobiliteit en openbare ruimte. Hoe groter het 
gebied, hoe meer er over algemeenheden of reeds 
gekende uitdagingen zal gepraat worden en dat is 
niet de bedoeling. Neem de afbakening van het 
projectgebied dus niet te ruim. 

Teken de grenzen van het projectgebied af met een 
duidelijke zwarte lijn en motiveer de keuze van 
deze zone.

3/ Duid oriëntatiepunten aan op de kaart - 15 minuten

Oriëntatiepunten zorgen ervoor dat alle deelnemers 
van de werkgroep zich goed kunnen oriënteren op 
de kaart. Het is het startpunt voor het gesprek. Duid 
op de kaart voorzieningen aan zoals de bibliotheek, 
sportinfrastructuur, het ziekenhuis, het cultureel 
centrum, het grootwarenhuis, de post, een park, 
een woonzorgcentrum, een dienstencentrum, een 
bijzonder gebouw, … Kleef bij elke voorziening een 
witte sticker waarop je een letter noteert: A - B - C 
- D - … 

Maak een legende waarop je telkens de letter schrijft 
met de naam van de voorziening. 

4/ Ga in gesprek met elkaar - 60 minuten

Per vervoersmiddel (te voet, met de fiets, met het 
openbaar vervoer, met personenvervoer) vraagt de 
moderator de deelnemers om positieve en negatieve 
ervaringen te benoemen door een groene of rode 
sticker te kleven. Het gesprek wordt op die manier 
gestuurd door de moderator. Eerst komen alle 
elementen als voetganger aan bod, dan als fietser, 
... enzovoort. Voorbeelden: fietspaden, voetpaden, 
zebrapaden, opfleuren van de omgeving, frequentie 
van de bussen, fietsenstallingen, parkeerplaatsen, 
tankstation, grootwarenhuis, zitbanken, 
openbare toiletten, …Schenk ook aandacht aan 
omgevingselementen zoals groen. 

De sticker wordt gekleefd op de plek waar de 
genoemde situatie zich voordoet op de kaart. Op de 
sticker noteer je telkens een cijfer: 1 - 2 - 3 - 4 - …  
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Er bestaat dus zowel een rode 1 als een groene 1. Je noteert dit cijfer in de legende en beschrijft kort de 
situatie. Als een element aangehaald wordt door meerdere deelnemers, noteer je dit aantal personen ook in 
de legende.

Bij een volgende vervoersmiddel tel je verder en start je niet opnieuw bij 1.

5/ Kies prioriteiten - 30 minuten
Wanneer het gesprek eindigt, kiest de groep (een drietal) prioriteiten die de basis vormen 
van het advies. Bij elke prioriteit kleef je een etiket met een slot. De werkgroep wil deze 
elementen beveiligen, ziet hierin potentieel en wil hiermee verder aan de slag gaan. 

Om te beslissen 
welke prioriteiten de 
werkgroep kiest, kan 
de moderator een 
fictieve som geld van 

100 000 euro voorzien die de deelnemers 
kunnen inzetten. Waarvoor zouden zij 
dit bedrag prioritair aanwenden, indien 
zij het ouderenbeleid van de gemeente 
maakten of Schepen van Mobiliteit en 
Openbare ruimte waren?

Per prioriteit worden volgende punten 
genoteerd:

 – Omschrijving van het pijnpunt: 
wat is het probleem op deze plek?

 – Mogelijke oplossing voor het 
pijnpunt: wat zou deze plek 
aangenamer, toegankelijker, … 
maken?

 – Sleutelactoren in de gemeente 
die betrokken kunnen worden bij 
de oplossing: wie kan betrokken 
worden om de oplossing kracht 
bij te zetten, te doen slagen, …?

 – Kansen en valkuilen: welke 
perspectieven opent deze oplossing  
en welke struikelblokken gaan 
hiermee gepaard?

6/ Formuleer een advies 
De gekozen prioriteiten vormen de basis van het advies dat aan het gemeentebestuur gericht wordt. Dit advies 
wordt zo snel mogelijk na het discussiemoment geschreven, zodat er geen elementen vergeten worden.  Het 
formuleren van het advies gebeurt op de gebruikelijke manier van de lokale ouderenadviesraad. Je illustreert 
het advies door foto’s van het proces en de kaart toe te voegen. 
Bezorg het advies ook aan veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be. De Vlaamse Ouderenraad plaatst 
alle adviezen die ontstaan met behulp van deze methodiek op www.vlaamse-ouderenraad.be zodat andere 
gemeenten inspiratie kunnen opdoen. 
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Hulpvragen

Volgende vragen kunnen helpen bij het structureren van de discussie en het genereren van goede voorbeelden:

Te voet
 – Waarom neem je die weg in plaats van de kortste route?
 – Als je deze weg te voet aflegt, heb je dan het gevoel dat er voldoende rustpunten zijn?
 – Is er voldoende straatverlichting op deze route/plek?
 – Voel je je veilig in deze straat?
 – Is het aangenaam wandelen in deze straat?
 – Kan je je met een rolstoel/rollator goed verplaatsen in deze straat/op dit plein?
 – Zijn er op dit kruispunt voldoende veilige oversteekmogelijkheden?
 – Is de ingang van dit gebouw makkelijk te bereiken?
 – Rijdt het verkeer te snel in deze straat?
 – Hoe is het onderhoud van deze straat?
 – Staan er voldoende vuilnisbakken in dit park?
 – Zijn de voetpaden breed genoeg in deze straat?
 – Zijn de voetpaden voldoende vlak in deze straat?
 – Ondervind je voldoende tijd om over te steken aan dit kruispunt?
 – Zijn openbare diensten op wandelafstand gelegen?
 – Ondervind je lawaaihinder in deze buurt?
 – Ondervind je als voetganger obstakels (verkeersborden, reclameborden, fout geparkeerde auto’s, 

terrassen, ...) in deze straat?
 – Zijn er voldoende plekken waar je naar het toilet kan in deze buurt?
 – Zijn de verkeersborden overzichtelijk op deze plek/in deze straat? 
 – Kan je tot rust komen op deze plek?

Met de fiets
 – Waarom neem je die weg in plaats van de kortste route?
 – Is er voldoende straatverlichting op deze route/plek?
 – Voel je je veilig in deze straat?
 – Is er een fietspad in deze straat?
 – Hoe ligt het fietspad in deze straat?
 – Zijn er op dit kruispunt voldoende veilige oversteekmogelijkheden?
 – Kan je aan dit grootwarenhuis je fiets goed kwijt?
 – Zijn er voldoende fietsstallingen aan deze bushalte/dit station?
 – Rijdt het verkeer te snel in deze straat?
 – Hoe is het onderhoud van deze straat?
 – Zijn openbare diensten op fietsafstand gelegen?
 – Zijn de verkeersborden overzichtelijk op deze plek/in deze straat? 
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Met het openbaar vervoer
 – Is er een goede frequentie van bussen naar een nabijgelegen centrum?
 – Is er een bus, tram, metro of trein die je naar activiteiten van je vereniging, het lokaal dienstencentrum 

e.d. kan brengen? En ook weer terug?
 – Stopt er een bus aan de ingang van het woonzorgcentrum/dienstencentrum?
 – Is dit station overzichtelijk? Goed leesbaar?
 – Is de halteaccomodatie toegankelijk, met een verhoogd perron, verlicht, uitgerust met leesbare info, 

uitgerust met een schuilhokje?
 – Zijn er voldoende halteplaatsen?
 – Liggen de halteplaatsen op de juiste plek?

Met personenvervoer
 – Waarom neem je hiervoor de auto?
 – Zijn er voldoende parkeerplaatsen (voor personen met een handicap) op dit plein?
 – Is er een parking voor de bewoners, de bezoekers in deze buurt?
 – Kan de parking van het grootwarenhuis/de basisschool ‘s avonds en in het weekend gebruikt worden 

door de buurt?
 – Hoe is het onderhoud van deze straat?
 – Zijn de verkeersborden overzichtelijk op deze plek/in deze straat? 
 – Is dit een gevaarlijk kruispunt om met de wagen op te rijden? 
 – Zijn er hier vaak verkeerstopstoppingen? 
 – Welke verkeersonveilige situaties maak je als autobestuurder mee op deze weg/deze rotonde/…?
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