GREEN

De mobiliteit heeft
minder impact op
het leefmilieu

Was is

-35% broeikasgassen
in 2030 ten opzichte
van 2005

het doel?
Wat is het?

CITY Vision

De mobiliteit van personen en
de bevoorrading van het gewest
waarborgen en de duurzame
ontwikkeling van het gewest
ondersteunen

Zorgen voor een
geloofwaardig
en coherent
overheidsbeleid

1 proces

PLEASANT

De mobiliteitsvraag gaat
samen met een goede
levenskwaliteit voor
de bewoners

vision

250 km verkeersluw gebied
in 2030 (voetgangerszones,
woonerven of
ontmoetingsplekken)

De mobiliteit is veilig
en biedt een veilig gevoel

• Co-constructie, inspraak, overleg
• Totale transparantie
• Objectieve analyse van de keuzes en de prioriteiten

0 doden gelinkt aan verplaatsingen
in de openbare ruimte in 2030

HEALTHY

De mobiliteit heeft
een positieve impact
op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid

1 gedeelde visie

• Ambities op lange termijn en op grootstedelijke
schaal
• Actieprogramma in handen van de Brusselse
publieke spelers
• Sterke sturing door het gewest als regelgevende en
faciliterende autoriteit
• Ontwikkeling van partnerschappen voor
- Gezamenlijke aansturing van acties buiten het
gewestelijk niveau
- Begeleiding en aanmoediging van
privéontwikkelingen

De mobiliteit biedt iedereen
de mogelijkheid om zich efficiënt
en aangenaam de verplaatsen
Huishoudens geven minder uit aan
hun verplaatsing met een streven
van -12% (in 2015) tot -8% in 2030

CITY

SAFE

bij de uitwerking van de implementatie
van acties

SOCIAL

EFFICIENT

PERFORMANT

De mobiliteit draagt bij
aan de sociaaleconomische
ontwikkeling van het
gewest

De mobiliteit
maakt optimaal
gebruik van de
middelen

1 tool

robuust en wendbaar instrument
om koers te houden en flexibel te blijven

Het is niet meer nodig
om je eigen auto te

1 van de 4 verplaatsingen

De openbare ruimte
is van hoge kwaliteit
en heeft 65.000

Lokale handel en lokale
diensten maken

bezitten.

• Krachtige, concrete acties met een zichtbare impact
• Duidelijke en efficiënte monitoring
• Heldere verdeling van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden
• Stabiliteit en duurzaamheid als garantie voor
de continuïteit over legislaturen heen

parkeerplaatsen
minder.

die momenteel met de auto
gebeuren, worden met een andere
verplaatsingswijze gedaan.

kortere verplaatsingen
mogelijk.

Gewestelijk
Mobiliteitsplan
Openbaar onderzoek

Context
Good Move is het ontwerp van het
Gewestelijk Mobiliteitsplan van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat
op 4 april 2019 in eerste lezing werd
goedgekeurd door de regering. Op 17 juni
start het openbaar onderzoek naar dat
ontwerpplan, dat 4 maanden zal duren.

Het project Good Move is de weerslag
van een collaboratief proces en een
co-constructie met de meerderheid
van de Brusselse en Belgische actoren
van de overheid, de privésector en het
middenveld, gestart in oktober 2016. Het
resultaat is een ontwerpplan voor de
gewestelijke mobiliteit dat ten dienste
staat van de levenskwaliteit van de
burgers en de dynamiek in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Wandelen en fietsen in alle veiligheid,
een grote keuze uit verschillende
mobiliteitsdiensten, een vlotte
doorstroming en een groot aanbod op
de hoofdassen: dat zijn doelstellingen
uit het Good Move Plan om een betere
leefomgeving te creëren voor burgers in
anders georganiseerde, rustige wijken.
Good Move wil deze doelstellingen
bereiken door het mobiliteitsaanbod
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te herzien, zodat het ten dienste staat
van de gebruiker en is aangepast
aan ieders behoefte. Het plan wil het
mobiliteitsprobleem in het gewest
aanpakken met gefaciliteerde en
geïntegreerde mobiliteitsoplossingen die
zijn aangepast aan de behoeften van de
gebruikers.

Verantwoordelijke uitgever : Camille Thiry – Vooruitgangstraat 80 – 1035 Brussel. Niet op de openbare weg gooien a.u.b. - Sennse n° 15019

van 17/06/19 tot
en met 17/10/19

Ontwerp van het
Gewestelijk
Mobiliteitsplan
Openbaar onderzoek

van 17/06/19 tot en met 17/10/19
Ga voor een mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bij u past!
Geef uw mening via:
•w
 ww.goodmove.brussels
•M
 et een brief naar Brussel Mobiliteit, Directie Strategie,
Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel
• I n uw gemeentehuis in een van de 19 gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

CONTINUE EN
TRANSPARANTE
EVALUATIE

Toekomstbeelden
en vernieuwing

Indicatoren van
de impact en
de realisatie

GOOD
NEIGHBOURHOOD

Transparantie

GOOD
KNOWLEDGE

Openbare
ruimte

Exploitatie en
analyses van
gegevens

AANGENAME
EN VERKEERSLUWE
WIJKEN

Circulatieplan

30 km/h
GOOD
NETWORK

Sturing

STERKERE
STURING

Samenwerking

GOOD
PARTNER

50 acties

6 focussen

Beheer en
onderhoud

Verwezenlijking

Fiscaliteit
en tarifering

EEN BEWUSTE
VERPLAATSINGSKEUZE
AANMOEDIGEN

Onderlinge
verbinding

Overstapknooppunten

Integratie
van diensten

MOBILITEIT TEN
DIENSTE VAN DE
GEBRUIKER

Lokalisatie van
activiteiten
Sensibilisering

GOOD
CHOICE

GOOD
SERVICE

Optimalisering

DOELTREFFENDE EN VEILIGE
VERVOERSNETTEN

