
Week van de Mobiliteit Bekijk deze mail in je browser

Brede alliantie geeft burgers stem in
opwaardering openbare ruimte
Begin mei lanceert Netwerk Duurzame Mobiliteit een oproep aan de Vlaamse
bevolking om lokaal de ruimte te veroveren. Elke burger kan via veroverderuimte.be
een idee indienen over hoe zij de openbare ruimte in hun buurt graag ingericht zien.
Elke droom is welkom, van broodnodig tot ‘te zot voor woorden’.

Indienen kan tot eind juni. Daarna worden de voorstellen gebundeld per stad of
gemeente en in het najaar 2021 aan de lokale overheid bezorgd, samen met een
actieplan. Zo krijgen de lokale besturen waardevolle input, die aansluit bij hun
beleidsdoelstellingen, en worden zij ondersteund bij de uitwerking en realisatie van de
plannen.

De oproep vertrekt vanuit de brede alliantie Verover de Ruimte van onder meer
middenveldorganisaties, socioculturele verenigingen en betrokken ondernemingen, die
samen gaan voor groene, gezonde en ontspannende ruimte, die aanzet tot actieve
beweging en ontmoeting. We beogen een shift in de focus, met meer aandacht voor
stappers, trappers, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder voor individuele
wagens.

Bovendien wordt de oproep gekoppeld aan en gesteund door de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: 17 doelstellingen die de wereld
zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te doen.

 

Contact

Mei Van Walleghem, communicatiemedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit
 +32 476 52 86 04 | mei@duurzame-mobiliteit.be

Beeldmateriaal

Banner 1200 x 400px Verover de Ruimte
Post 940x788px Verover de Ruimte
Video-oproep Verover de Ruimte
Logo Netwerk Duurzame Mobiliteit

 

Leden Alliantie Verover de Ruimte

Arktos ● Autodelen.net ● Be Planet ● Beweging.net ● Boeren en Buren ● Bond Beter
Leefmilieu ● BOS+ ● Cambio ● De Transformisten ● De Ambrassade ● Dégage! ● Ecolife
● Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling ● Gents Milieufront ● Gezinsbond ●

https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1261
https://www.duurzame-mobiliteit.be/verover-de-ruimte
http://www.veroverderuimte.be/
https://drive.google.com/file/d/1GuU2VGStQzaKC11hsjwdqYlgC7hUiG8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4WzVGcznqqXVbXUViWV-d7FyHJA1ZJb/view?usp=sharing
https://youtu.be/lnNcnCD-CKA
https://drive.google.com/file/d/1OlY0l30zm2DvC8ZzXBLcZL4Iv3fKVPva/view?usp=sharing


Goe Gespeeld!? ● High-Five ● Kind & Samenleving ● kwb ● Logo Gezondplus ● Logo
Vlaanderen ● MINT ● Mobiel21 ● More Lion ● Mpact ● Muntuit ● Netwerk Duurzame
Mobiliteit ● Netwerk Tegen Armoede ● Ouders van Verongelukte Kinderen ● Pasar ●
Regionale Landschappen ● Reset.Vlaanderen ● Springzaad ● Trage Wegen ● Vereniging
Personen met een Handicap ● VIBE ● Vlaams Instituut Gezond Leven ● Vlaamse
Sportfederatie ● Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen ● Vlaamse Vereniging voor Ruimte
en Planning ● We're Smart World ● (niet exhaustieve lijst)

Over het Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil duurzame mobiliteit de logische keuze maken voor
iedereen. Onze ambitie is drievoudig: voortrekkers van duurzame mobiliteit meer
slagkracht geven, overheden stuwen richting een geïntegreerd duurzaam
mobiliteitsbeleid en steeds meer Vlamingen #goedopweg zetten met duurzame
mobiliteitskeuzes.

Jaarlijks brengen we het onderwerp duurzame mobiliteit onder de publieke aandacht
met de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september.

 

Ga mee #goedopweg op
 

        

Een nieuwsbericht van het Netwerk Duurzame Mobiliteit
Kasteellaan 349A, 9000 Gent - 09 331 59 10

Ontdek al onze initiatieven op duurzame-mobiliteit.be

Uitschrijven voor deze mailing.

https://www.facebook.com/NetwerkDuurzameMobiliteit/
https://twitter.com/netwduurzmob
https://www.linkedin.com/company/1377435/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/
https://crm.duurzame-mobiliteit.be/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=&qid=&h=fakehash

