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Inhoud
Mobiliteitshandboek
In dit inhoudsoverzicht staan:
- artikels die nu in uw handboek zitten;
- artikels die nu in uw handboek zitten en ook op de website staan (gg);
- artikels die in uw handboek zaten maar nu (geactualiseerd) alleen nog op de website staan (g).
Nieuwe artikels die nooit in het handboek hebben gezeten, staan niet in dit overzicht. Kijk hiervoor
rechtstreeks op de website.
gg
= ook op website www.mobielvlaanderen.be/convenants
g
= alleen op website www.mobielvlaanderen.be/convenants
maand tussen haakjes = dit onderdeel werd in die maand geactualiseerd, maar niet alle pagina’s werden vervangen

Ringband 1
dec. 2003

g

- Beknopte inleiding ‘Mobiliteitsconvenant’ (alleen op website)
Inhoud en index

Inhoud
juni 2004

gg

(sept. 2002)

- Inhoud Mobiliteitshandboek

Leeswijzer
- Leeswijzer

Gebruikte invoeginstructies

gg

Mobiliteitsbrief
Achter dit tabblad kunt u alle Mobiliteitsbrieven bewaren.

Officiële teksten

sept. 2002
mei 2005
mei 2005
sept. 2002
dec. 2003
sept. 2002

gg
g
g
gg
g
gg

Beleidsteksten
- Mobiliteitsconvenant: overzicht
- Hoofdakte (Moederconvenant) (alleen op website)
- Koepelmodule (alleen op website)
- Modules 1 tot 9
- Module 10 (alleen op website)
- Modules 11 tot 19

Het Mobiliteitshandboek – mei 2005

Inhoud ▼

▼ Inhoud – Mobiliteitshandboek / 2

sept. 2002

gg

sept. 2002

gg

sept. 2002

gg

sept. 2002

gg

mei 1999

gg

(maart 2000)

gg

juni 2004

g

dec. 2003

g

sept. 2002
sept. 2002
dec. 2003

gg
gg
g

juni 1997
juni 1997

Omzendbrieven
- Evaluatie en bijsturing van de procedures i.v.m. het mobiliteitsconvenant
(Omzendbrief OW 2001/3)
- Jaarlijkse voortgangsrapportering en 5-jaarlijkse bijsturing van de gemeentelijke
mobiliteitsplannen (Omzendbrief OW 2001/4)
- Taakverdeling tussen de GBC, de PAC, de Taskforce, de PCV en de AVVG
(Omzendbrief OW 2001/5)
- Invoering en stroomlijning van de werking met startnota’s (Omzendbrief OW
2002/1)
- Omzendbrief ter begeleiding van het Vademecum verkeersvoorzieningen in
bebouwde omgeving (Omzendbrief OW 98/2)
- Mobiliteitsconvenants en verkeersmodellen (Omzendbrief VER 98/1)
Aanvullende beleidsteksten
- Categorisering van lokale wegen – Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen (alleen
op website)
- De gemeentelijke mobiliteits- of planningsambtenaar: profiel, voorwaarden en
subsidiëring (alleen op website: zie 4.1. Module 1 (Toelichtingen) & 5.1. De
gemeente)
- Huishoudelijk reglement Provinciale Auditcommissies (PAC’s)
- Huishoudelijke reglement PAC’s Openbaarvervoeraanbod
- Leidraad voor het opstellen van een huishoudelijk reglement Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) (alleen op website)
- Samenwerkingsovereenkomst NMBS, De Lijn en Vlaams Gewest
- Toelichting bij de vervoersovereenkomst tussen de NMBS, De Lijn en het Vlaams
Gewest

Toelichting en procedures
dec. 2003

g

Literatuuroverzicht
- Literatuuroverzicht – Basisreferenties in het kader van de mobiliteitsconvenants.

juli 2001

juli 2001
dec. 2003

g

dec. 2003

g

sept. 2002
dec. 2003
dec. 2003

okt. 1998
mei 1999

- Wie is wie? Adressengids bij de mobiliteitsconvenants (alleen op website)

g
gg

Procedures
- Checklist plannen en nota’s
- Jaarlijks voortgangsverslag gemeentelijk mobiliteitsplan – Formulier en handleiding
(alleen op de website)
- Module 1 – Financiering van de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan (alleen
op de website: 4.1. Module 1 – Toelichtingen)
- Modules 4 en 17 – Verantwoordingsnota’s bij wegverlichtingsprojecten
- Module 10 – Stappenplan (alleen op website: 4.6. Module 10 - Toelichtingen)
- Schoolvervoerplan: Stappenplan
Praktijkvoorbeelden
- Bilzen – Voorbeeld van een verantwoordingsnota
- Bilzen – Voorbeeld verantwoordingsnota wegverlichting
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gg
= ook op website www.mobielvlaanderen.be/convenants
g
= alleen op website www.mobielvlaanderen.be/convenants
maand tussen haakjes = dit onderdeel werd in die maand geactualiseerd, maar niet alle pagina’s werden vervangen

Ringband 2
Uitvoering
Geïntegreerde mobiliteitsplanning
mei 1999

- Intergemeentelijke samenwerking en bovengemeentelijke convenants – Nut en
noodzaak
Methodiek
- Algemene richtlijnen fase 1, 2 en 3
- Fase 1: Opstelling van de oriëntatienota
- Fase 2: Opbouw van het plan
- Fase 3: Opmaak van het beleidsplan
- Bijlagen (Fase 2 en 3)
- Onderzoek in het mobiliteitsplan: methodiek en verbeterplan
- Werkdomein C – Ondersteunende of flankerende maatregelen

(maart 1998)
(maart 1998)
(maart 1998)
(maart 1998)
nov. 2000
nov. 1999

Praktijkvoorbeelden
- Anzegem – Een voorbeeld van een oriëntatienota
- Bornem – Voorbeeld van mobiliteitsplanning in een landelijke gemeente
- Genk – Voorbeeld van totstandkoming van fase 2
- Hasselt – Een mobiliteitsplan in ontwikkeling
- Leuven-Mechelen – Mobiliteitsaanpak op streekniveau
- Rupelstreek en Maasland – Twee voorbeelden van een intergemeentelijk / regioniaal
mobiliteitsplan
- Tremelo – Analyse van mobiliteit in een landelijke gemeente / Verkenning van de
mobiliteitsproblemen van Tremelo

juni 1997
okt. 1998
dec. 1998
feb. 1997
maart 2000
mei 1999
nov. 1999

Doorstroming

okt. 1998
mei 1999
dec. 2003
maart 1998

okt. 1998
juni 1997

gg
g

Methodiek
- “Duurzame mobiliteit” in klare taal
- Verhoogde inrichtingen – Regels voor plekgebonden ingeplante verticale remmers
- Voetgangersvoorzieningen (alleen op website: 7. Regelgeving – vademecums)
- Wegverlichting in doortochten – Algemene principes
Praktijkvoorbeelden
- Schulen Doortocht N717 – Een kleinschalige doortocht met aangepaste verlichting
- Upgrading in Hasselt – Een kleine ring wordt Groene Boulevard
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dec. 2003

g

Fietsroutenetwerken (alleen op website: 7. Regelgeving – vademecums)

Geluidswering
nov. 2000

- Wegverkeerslawaai – Hoe onstaat het? Wat kan men ertegen doen?

Vervoersmanagement
Methodiek
- Vervoersmanagement- of mobiliteitsmanagementmaatregelen in het mobiliteitsplan
van een gemeente
- Opportuniteiten voor het woon-werkverkeer in het mobiliteitsconvenant

mei 1999
sept. 2002

Praktijkvoorbeelden
Woon-werkverkeer
- Vervoerplan Janssen Pharmaceutica – Woon-werkverkeer: informatie &
sensibilisering
- Gent en Zwijndrecht vergoeden milieubewust personeel – Woon-werkverkeer:
transportgebonden producten
- Fietsen te winnen in Sint-Niklaas – Woon-werkverkeer: sensibilisering

maart 2000
maart 2000
maart 2000

Zakelijk verkeer
- Herent – Aanbevolen routes voor zwaar verkeer

mei 1999

Communicatie en informatie
(okt. 1998)
okt. 1998
dec. 1998

gg
gg

- Het belang van communicatie en inspraak
- Informatie en sensibilisatie – Voorbeelden
- Inspraak en overleg – In theorie en praktijk
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maand tussen haakjes = dit onderdeel werd in die maand geactualiseerd, maar niet alle pagina’s werden vervangen
gg
= ook op website www.mobielvlaanderen.be/convenants
g
= alleen op website www.mobielvlaanderen.be/convenants

Themaband openbaar vervoer
Inhoud
juni 2004

gg

- Inhoud Mobiliteitshandboek
Algemeen kader
Methodiek

maart 2004
nov. 2000

maart 2004
(juli 2001)
(mei 1999)
sept. 2000

maart 2004
maart 2004
maart 2004

mei 1999
mei 1999

maart 2000

nov. 2000

Basismobiliteit
zie ook www.delijn.be/overheden/op1lijnkrant.html#thema
- Basismobiliteit – Waarom moet en hoe kan basismobiliteit verzekerd worden?
Doorstroming
zie ook www.delijn.be/overheden/
- Draaicirkels en doorgangsbreedte
- Ruim baan – Enkele instrumenten bij de doorstroming van het openbaar vervoer
- Snelheidsremmers op openbaarvervoerroutes
- Strooimaatregelen: praktijkvoorbeeld Gent en Riemst
- Openbaar busvervoer in zones-30
Halten
zie ook www.delijn.be/overheden/
- Gesubsidieerde halteaccommodatie – Voorwaarden en bestelprocedure:
zie website www.delijn.be/overheden/
- Gesubsidieerde halteaccommodatie – Technische specificaties:
zie website www.delijn.be/overheden/
- Hiërarchie van de halten
- Inplanting van de halten
- Onderhoud van halten – Een taak voor de gemeenten
- Snelheidsremmende maatregelen bij halten
- Uitrusting van de halten
Overstappunten
- Hoe overstappunten inrichten? – Pirate: Europees project over het (her)inrichten van
overstappunten
- Richtlijnen bij (her)inrichting – Beleidsnota stationsomgevingen
Stationsomgevingen
- Werken aan stationsomgevingen – Pleidooi voor subtiele en veelzijdige aanpak
- Richtlijnen bij (her)inrichting – Beleidsnota stationsomgevingen
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nov. 2000

maart 2004
maart 2000

mei 1999
mei 1999

juni 2004

juli 2001
juli 2001

juni 2004

Vraagafhankelijk vervoer
- Toegankelijk vervoer voor iedereen – Openbaar en vraagafhankelijk vervoer voor
mensen met beperkte mobiliteit
- Vraagafhankelijk vervoer – Een situatieschets
Wetgeving en reglementering
zie ook www.delijn.be/overheden/op1lijnkrantinhoud.html#wetgeving
- Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer langs gewestwegen
(Dienstorder AWV 99/12)
- Doorstroming van het openbaar stads- en streekvervoer in de gemeenten
(Omzendbrief VER 94/01)
- Overheidsbevoegdheden inzake openbaar vervoer
- Verkeerswetgeving voor het openbaar vervoer
Praktijkvoorbeelden
zie ook www.delijn.be/overheden/
Antwerpen Middelheim
- Antwerpen MIddelheim – Busbaan met bussluis
Asse
- Asse – Bijzondere overrijdbare bedding
De Tiensesteenweg in Leuven
- De Tiensesteenweg in Leuven – Prioriteit voor het openbaar vervoer
Op 1 Lijn-campagne
• Halte-accommodatie (schuilhuisjes, plaatsing, wachtcomfort).
• Derdebetalersystemen.
• Doorstroming (vrije bus- en trambanen, verkeerslichtenbeïnvloeding,
mobiliteitsplannen, handhavingsbeleid).
• Informatie over openbaar vervoer (via de gemeente).
• Gemeentelijke initiatieven.
zie www.delijn.be/overheden/
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