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De EUROPESEMOBILITEITSWEEK 
vindt elk jaar van 16 tot en met 22 
september plaats. Zij biedt gemeenten 
de mogelijkheid om alternatief, 
duurzaam vervoer te stimuleren. 
Door mensen aan te moedigen voor 
duurzame vervoerswijzen te kiezen, 
zoals wandelen en fietsen, kunnen 
we onze CO2-uitstoot verminderen, 
de luchtkwaliteit verbeteren en onze 

stedelijke gebieden aangenamer maken 
om te wonen en te werken. 
2017 was de meest succesvolle editie 
van de EUROPESEMOBILITEITSWEEK 
tot nu toe. Meer dan 2.500 gemeenten 
deden mee, terwijl meer dan 650 
andere organisaties hiervoor het 
hele jaar activiteiten ontplooiden, de 
MOBILITYACTIONS.

Deel uw activiteiten en evenementen online via www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

EUROPESEMOBILITEITSWEEK



#walkwithus

Veilig wandelen en fietsen
Onze lichamen zijn gemaakt om te 
bewegen, maar velen van ons vinden 
maar moeilijk de tijd om actief te zijn 
gedurende de dag omdat we veel tijd 
zittend doorbrengen: in het verkeer of 
aan een bureau, voor een scherm. Maar 
wat als we beweging zouden kunnen 
integreren in ons dagelijks leven, én 
tegelijkertijd geld konden besparen?

Deze EUROPEANMOBILITYWEEK 
legt de nadruk op veilig wandelen en 
fietsen en de voordelen hiervan op 
onze gezondheid, het milieu en ons 
banksaldo!

Actieve vervoerswijzen, zoals wandelen 
en fietsen, zijn emissievrij en helpen 
om ons hart en lichaam gezond te 
houden. Steden die wandelen en 
fietsen promoten boven het gebruik 

van particuliere auto‘s, worden ook 
aangenamer bevonden. Er zijn minder 
files en de levenskwaliteit ligt hoger. Dus 
waarom wandel je in september niet met 
ons mee? En ervaar zelf de voordelen!

Ga voor meer informatie naar: 
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITYACTIONS

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Wilt u deelnemen aan de EUROPESEMOBILITEITSWEEK buiten de periode van 
16 tot 22 september? Dat kan.

Ga naar
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
voor meer informatie

Juist bedrijven, belangenorganisaties, 
scholen en niet-gemeentelijke 
overheden die betrokken willen 
zijn bij de campagne van de 
E U R O P E S E M O B I L I T E I T S W E E K 
worden aangemoedigd om hun 
MOBILITYACTIONS online te delen.

In tegenstelling tot deelname aan de 
E U R O P E S E M O B I L I T E I T S W E E K 
kunnen MOBILITYACTIONS het hele 
jaar door worden gehouden. Deel met 
de wereld welke stappen u neemt om 
slimmere manieren om van A naar B te 
komen te stimuleren.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Sustainable Mobility Awards

De EUROPEANMOBILITYWEEK Awards 
belonen de lokale autoriteiten die de meest 
indrukwekkende reeks activiteiten georganiseerd 
hebben tussen 16 en 22 september. Er worden 
in twee categorieën prijzen uitgedeeld: één 
voor steden met meer dan 50.000 inwoners 
en één voor kleinere gemeenten. De SUMP 
Award beloont lokale en regionale autoriteiten 
voor uitmuntendheid in duurzame stedelijke 
mobiliteitsplanning.

LISSABON 
PORTUGAL

WINNAAR 
Grotere gemeenten

Ga naar onze YouTube-pagina om onze Award-video‘s te bekijken:

De winnaars van de 
Sustainable Mobility 
Award in 2018 zijn:

GREATER 
MANCHESTER 
VERENIGD 
KONINKRIJK

7e SUMP Award

LINDAU  
DUITSLAND

WINNAAR 
Kleinere gemeenten



Meer informatie

www.mobilityweek.eu

Europees Secretariaat
EUROCITIES
Maasplein 1
B-1000 Brussel – BELGIË
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publicaties en tools om uw EUROPESEMOBILITEITSWEEK-evenement te 
ondersteunen kunnen via onze site worden gedownload: www.mobilityweek.eu

Neem contact op met het Europese secretariaat of uw Nationale Coördinator voor 
advies: www.mobilityweek.eu/contact of www.duurzame-mobiliteit.be

Met de politieke en financiële steun van:
EUROPESE COMMISSIE
Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer
B-1049 Brussel – BELGIË
www.ec.europa.eu/transport

 @europeanmobilityweek

 @EuropeanMobilityWeek

 @MobilityWeek


