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Verwelkoming

Dirk Gistelinck
Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken



Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

▪ Belangrijk voor gemeentebestuur
• Vlotte mobiliteit 
• Maximale verkeersveiligheid

▪ Mobiliteitsplan Melle gedateerd
• Nieuwe evoluties, trends en inzichten
• Actualiseren

▪ Samen met extern team
• Verkeersdeskundige Patrick Maes
• Communicatieteam DenS



Verloop persmoment

▪ Aanpak mobiliteitsplan – Patrick Maes

▪ Voorstelling campagne en aanpak participatie – Conny Deneweth

▪ Aansluitend aftrap campagne – Schepen Lieselot Bleyenberg 



Aanpak mobiliteitsplan

Patrick Maes
Verkeersdeskundige



Externe ondersteuning
opmaak Mobiliteitsplan Melle



Visie op de opdracht

▪ Mobiliteitsplan Melle
• Conform verklaard op 17/10/2005

• Ouder dan 5 jaar

• Sneltoets 14 oktober 2016 : spoor 1 - vernieuwen 

▪ Decreet mobiliteitsbeleid 20 maart 2009
• Participatietraject vast te leggen door gemeenteraad en zelf te bepalen

• Gemeente kiest voor een eigen invulling



Visie op de opdracht

▪ Nieuw mobiliteitsplan in drie fasen
• Oriëntatiefase

• Verzamelen van bestaande informatie over verkeer en mobiliteit in de gemeente

• Bepalen van de knelpunten

• Synthesefase
• Gericht verkeersonderzoek

• Formuleren van mogelijke oplossingen 

• Beleidsfase
• Opmaak nieuw beleidsplan

• Acties en maatregelen



Visie op de opdracht

▪ Ruimtelijke context sterk 
gewijzigd
• GRS
• Fietssnelwegen
• N9 Brusselsesteenweg

▪ Concrete probleemstelling leidt 
tot passend onderzoek

▪ Resultaten onderzoek 
onderbouwt actiegericht 
beleidsplan  



Uitgangspunten

▪ Gemeente akkoord met (ontwerp) Mobiliteitsplan Vlaanderen
• Vijf doelstellingen

1. Selectieve verbetering bereikbaarheid

2. Verhogen toegankelijkheid

3. Terugdringen verkeersonveiligheid

4. Verhogen verkeersleefbaarheid

5. Schade aan natuur en milieu beperken

▪ Mobiliteitsplan noodzakelijk
• als gemeentelijk beleidskader

• voor afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten (bv. subsidies aanleg fietspaden)

• STOP-principe
1. Stappen

2. Trappen

3. Openbaar verover

4. Personenvervoer



Overlegstructuren

▪ Kernteam als motor
• Schepen Mobiliteit
• Schepen Informatie en Communicatie
• Mobiliteitsambtenaar
• Communicatieambtenaar
• Externe verkeersdeskundige
• Externe communicatieadviseur(s)

▪ Mobiliteitsraad als klankbord (als start en afsluiter van elke fase)
• Werkgroep Verkeer
• Vertegenwoordigers van gemeentelijke adviesraden
• Afgevaardigden van scholen, jeugdbewegingen en sportclubs



Overlegstructuren

▪ Gemeentelijke begeleidingscommissie als stuurgroep
• Gemeentebestuur

• Vlaams gewest (MOW – AWV)

• De Lijn Oost-Vlaanderen

• Provincie Oost-Vlaanderen

• NMBS – Infrabrel

• W&Z (waterwegen)



Voorstelling campagne en 
aanpak participatie

Conny Deneweth
Communicatieteam DenS



Uitgebreid participatietraject

▪ Draagvlakcreatie van bij de start

▪ Herkenbare, laagdrempelige en positieve campagne

▪ Goede wisselwerking tussen digitaal en dialoog

▪ Maximaal gebruik van gekende infomiddelen met een ruim bereik

▪ Budgetvriendelijke, wervende campagne-elementen



Campagnestijl

▪ Kleurgebruik

▪ Lijnvormige elementen



Campagnestijl

▪ Slogan = call to action

▪ Alle weggebruikers STOP-principe in beeld
Stappen

Trappen

Openbaar vervoer

Personenvervoer





Logo



Participatie in elke fase van het traject

sept-dec 2017 Oriëntatiefase Luisteren en ideeën opvangen

jan-juni 2018 Synthesefase Informeren, aftoetsen en draagvlak creëren

juli 2018-maart 2019 Beleidsfase Verankeren



Fase 1: Oriëntatienota (september-december 2017)
>> Luisteren en ideeën opvangen

▪ Wat?
• zo veel mogelijk goede praktijkvoorbeelden en eventuele knelpunten opsporen 
• zicht krijgen op mogelijke kansen en gedragen oplossingen

▪ Wie?
• inwoners
• bezoekers
• passanten 

▪ Hoe?
• Website als kloppend hart van de campagne

• achtergrondinformatie
• inspraakmogelijkheden
• contactpagina

• Ondersteunende campagne om zo veel mogelijk reacties te krijgen
• digitaal
• schriftelijk



Teaser



Scholen en jeugdbewegingen ondersteunen de campagne



Met dank aan SFB Melle





Projectwebsite

▪ http://www.maakmellemeermobiel.be

http://www.maakmellemeermobiel.be/


















Bewonersbrief + folder



Affiches



Spandoeken en digibord



Visitekaartjes en postkaartjes



Invulformuliertjes



Timing processtappen fase 1

▪ tot 29 oktober: responstermijn

▪ november: verwerking en opmaak oriëntatienota

▪ december: Mobiliteitsraad en GBC







Meer informatie?



Aftrap campagne

Lieselot Bleyenberg
Schepen van informatie, communicatie en onderwijs



Lancering

▪ 17 september: Autoluwe zondag

▪ Aftrap nu 
= voor jaareinde oriëntatiefase klaar



Zadelhoesjes
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