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1 Secretariaat
1.1 Personeel
Tom Dhollander
Jan Vilain
Kelly Thierens
Lieve Snoeckx
Mohammed Maäch (startbaancontract)

periode: januari-december 2013
periode: januari-december 2013
periode: januari-december 2013
periode: januari-mei 2013 (4/5)
Periode: mei-december 2013 (5/5)
periode: januari-december 2013

Lieve Snoeckx is in juni 2013 afgestudeerd als verkeerskundige aan de KATHO (Hogeschool
Kortrijk).

1.2 Organisatiemodel

1.3 Lidmaatschappen van derden organisaties
-

IFP (International Federation of Pedestrians)

-

FEPA vzw (Federation of European Pedestrians Associations) – bestuurslid – voorzitterschap

-

BIVV – Raad van Bestuur (Tom Dhollander)

-

Komimo vzw / Netwerk Duurzame Mobiliteit- bestuurslid

-

VSV – lid algemene vergadering (Tom Dhollander)

-

VIM vzw - lid

-

Trage Wegen vzw – lid algemene vergadering

-

MORA (vertegenwoordiging Mark Keppens)

-

VRP vzw Vlaamse Stichting Verkeerskunde – lid (Tom Dhollander – Jan Vilain)
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-

Vlaams forum Verkeersveiligheid (VSV)

-

Stuurgroep Onderwijs (VSV) (Lieve Snoeckx)

-

Verkeerspedagogisch instituut vzw - lid algemene vergadering en RVB (Ludo Vossen)
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2 Steunpunt straten – kenniscentrum voor publieke ruimte
2.1 Organisatie en doelstellingen
Steunpunt Straten maakt deel uit van de Voetgangersbeweging vzw (VGB) en richt zich naar iedereen
die professioneel of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van
openbare ruimten. Steunpunt Straten profileert zich als kenniscentrum voor publieke ruimte
met een eigen missie, kaderend binnen de missie van de VGB: Steunpunt Straten is ambassadeur en
pleitbezorger voor meer (verblijfs-)kwaliteit in de openbare ruimte.
Om de boodschap voor meer kwaliteit in de openbare ruimte zo breed mogelijk bekend te maken,
werkt Steunpunt Straten op drie fronten: vorming, adviesverlening en sensibilisatie.
Vorming
 Publicaties
o Praktijkboek Publieke Ruimte (jaarlijks)
o Tijdschrift publieke ruimte / cahier espace public (driemaandelijks)
o Thematische publicaties (ad hoc)
 Vormingsaanbod
o Congres Publieke Ruimte: tweedaags lezingenprogramma en symposium tijdens
jaarlijks vakevenement ‘Dag van de Openbare Ruimte’
o Themadag Publieke Ruimte: reeks studiedagen of studienamiddagen, aansluitend bij
de dossiers van het tijdschrift publieke ruimte
o Coproducties met andere (vak)organisaties
o Lezingen of gastcolleges op vormingsinitiatieven en studiedagen van derden.
Advies
 Begeleiden van planprocessen voor de (her)inrichting van openbare ruimte, screening van
plannen tijdens ontwerpfase
 Onderzoeks- en ondersteuningsopdrachten voor derden
 Deelname aan jury’s, stuurgroepen, klankbordgroepen, begeleidingscommissies enz.
Sensibilisatie
 Organisatie en uitreiking Prijs Publieke Ruimte (jaarlijks)
 Organisatie en uitreiking Beleidsprijs Publieke Ruimte (einde van elke lokale legislatuur)
 Inspiratienota publieke ruimte
 Netwerkactiviteiten voor publieke en private sector in functie van sensibilisatie rond
kwaliteitsvolle publieke ruimten
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2.2 Projecten in eigen beheer
2.2.1 Dag van de Openbare Ruimte
De Dag van de Openbare Ruimte is een jaarlijks
vakevenement voor wie beleidsmatig of
professioneel betrokken is bij planning,
ontwerp, inrichting en beheer van openbare
ruimten. Het evenement bestaat uit een
vakbeurs en een congres. Steunpunt Straten is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling
van het evenement: een lezingenprogramma, de
uitgave van het praktijkboek Publieke Ruimte
(zie verder) en de uitreiking van de prijs Publieke
Ruimte.
Tijdens de editie 2013 werd een tweetalig programma met 16 lezingen en twee minisymposia
aangeboden, gedeeltelijk met simultaanvertaling. De negende editie van de Dag van de Openbare
Ruimte vond plaats op 30 en 31 januari 2013 in Brussels Expo. Er werden 2.500 Nederlandstalige en
Franstalige bezoekers geregistreerd. Het bezoekerspubliek bestaat voornamelijk uit de openbare
sector (ambtenaren en mandatarissen mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening),
ontwerpers (landschapsarchitecten, ingenieurs, studiebureaus, …), aannemers en studenten.

2.2.2 Prijs Publieke Ruimte
Steunpunt Straten is initiatiefnemer van de Prijs
Publieke Ruimte, die in 2013 voor de zesde keer
werd uitgereikt. Met de prijs brengt Steunpunt
Straten kwaliteitsvolle publieke ruimte
projecten in Vlaanderen en Brussel onder de
aandacht en worden bouwheren beloond voor
hun initiatief. De prijs Publieke Ruimte is
bedoeld om bouwheren en gemeentebesturen
te stimuleren om werk te maken van
kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimten.
Aan de prijsuitreiking gaat een projectoproep
vooraf waarbij zowel bouwheren als ontwerpers één of meerdere projecten kunnen inzenden. Een
vakjury onder voorzitterschap van Steunpunt Straten selecteert een aantal inzendingen voor
publicatie in het praktijkboek ‘Publieke Ruimte’. In 2013 werd een recordaantal van 64 projecten
ingezonden, waarvan er 44 werden opgenomen in het praktijkboek. Vijf inzendingen werden
genomineerd voor de prijs Publieke Ruimte. De prijs werd op 31 januari uitgereikt door Brussels
Minister voor Openbare Werken Brigitte Grouwels aan pater Marc Fierens voor de herinrichting van
het abdijplein van de Norbertijnerabdij in Averbode naar een ontwerp van OMGEVING.
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2.2.3 Vormingsreeks ‘Publieke ruimte in de beleids- en beheercyclus’
Vanaf januari 2014 zijn steden en gemeenten in
Vlaanderen wettelijk verplicht om met de
‘beleids- en beheercyclus’ te werken, een
nieuwe vorm van meerjarenbegroting en
meerjarenplanning. Omdat ontwerp, inrichting
en beheer van openbare ruimte per definitie
een aanpak op langere termijn vraagt, is het van
belang om met deze aspecten rekening te
houden in de beleids- en beheerscyclus.
Steunpunt Straten organiseerde samen met de
Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Atelier Publieke Ruimte een driedaagse
vormingsreeks om gemeentebesturen hierin te ondersteunen. De reeks werd parallel in drie regio’s
georganiseerd om een zo groot mogeijke geografische spreiding te garanderen. 33 cursisten namen
deel, voornamelijk diensthoofden bij lokale overheden.

2.2.4 Publicaties
Praktijkboek Publieke Ruimte 2013
Het praktijkboek Publieke Ruimte is een jaarlijkse uitgave van
Steunpunt Straten. De zesde editie verscheen in 2013. De publicatie
bevat 240 pagina’s en werd gedrukt in een oplage van 3.500
exemplaren. Naast een overzicht van 44 recent gerealiseerde
publiekeruimteprojecten in Vlaanderen en Brussel, bevat het
praktijkboek een hoofdstuk ‘Publieke Ruimte als hefboom’ naar
aanleiding van de start van de nieuwe lokale legislatuur. De tekst
kwam tot stand in samenwerking met Atelier Publieke Ruimte en
diverse prominenten uit de politieke, academische, bedrijfs en nonprofitwereld verleenden hun medewerking door het aanleveren van
een citaat. Het Agentschap voor Natuur en Bos participeerde in het
praktijkboek met de katern ‘Groen in de Stad’ en zorgde bovendien voor verzending naar elke
Vlaamse gemeente.
In het boek is een contactdatabank met organisaties en instellingen opgenomen evenals een
bedrijvengids met ondernemingen uit de sector.
Het praktijkboek bevat als losse bijlage tevens de beurscatalogus van de Dag van de Openbare
Ruimte. Elke bezoeker van het evenement ontving een gratis exemplaar.
Het praktijkboek Publieke Ruimte 2013 werd wettelijk gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliohteek van
België.

9
Voetgangersbeweging vzw – jaarverslag 2013

Tijdschrift Publieke Ruimte / Cahier Espace Public
In 2013 ging de tweede jaargang van het driemaandelijkse ‘tijdschrift
publieke ruimte’ / ‘cahier espace public’ van start. Het vakblad
verschijnt in twee taalversies (Nederlands en Frans). Naast vaste
rubrieken komt in elk nummer een thematisch dossier aan bod. In
2013 waren dit de dossiers ‘kunst en erfgoed’, ‘lokale economie’,
‘tijdelijkheid’ en ‘gezondheid’. Met de thema’s willen we meer duiding
geven aan de hefboomfunctie die de publieke ruimte kan vervullen voor andere beleidsdomeinen.
We willen beleidsmakers duidelijk maken dat investeren in publieke ruimte heel wat meerwaarden
kan opleveren. Het tijdschrift is gericht op kennisuitwisseling op gebied van publieke ruimte tussen
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De Nederlandstalige editie verschijnt in een oplage van ongeveer
2.500 stuks, de Franstalige editie telt ongeveer 1.000 stuks. Het tijdschrift wordt standaard verspreid
naar alle gemeentebesturen in België, hogere overheden en abonnees. Steunpunt Straten zit de
redactieraad voor, waarin een tiental deskundigen uit de drie gewesten vertegenwoordigd zijn. De
redactieraad vergaderde op 3 juli en legde de dossiers voor jaargang 2014 vast: fietsinfrastructuur,
beheer van openbaar groen, identiteit, water en waterbeheer.

2.2.5 Website publiekeruimte.be
De website www.publiekeruimte.be is een forum en platform voor iedereen die in Vlaanderen en
Brussel professioneel betrokken is bij ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. De
website bevat project- en productbesprekingen, vacatures, aankondigingen van studiedagen en
evenementen, contactgegevens van organisaties en ondernemingen uit de sector enz.
De website ontvangt dagelijks een 100-tal bezoekers, met pieken tot 300 bezoekers per dag.

2.2.6 Redactioneel werk
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) deed beroep op Steunpunt Straten voor inhoudelijke
medewerking aan een publicatie over voetgangersbeleid in de reeks ‘VSV Lokaal’. Verder lag de focus
op redactioneel werk in functie van eigen publicaties.

2.2.7 Vorming: themadagen
Er werden naast het inhoudelijke luik van de Dag
van de Openbare Ruimte (zie hoger) twee
themadagen georganiseerd, aansluitend bij de
dossiers van het tijdschrift publieke ruimte.
De themadag ‘Verhardingen in publieke ruimten’
vond plaats op 23 april in het auditorium van het
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)
te Sterrebeek. 82 personen namen deel.
Op 5 september vond in Sint-Lucas (Brussel) de
themadag ‘Tijdelijke publieke ruimte: tussen
flexibiliteit en planning’ plaats. Deze
vormingsactiviteit werd in coproductie met pyblik georganiseerd. Hieraan namen 134 mensen deel.
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2.2.8 Doorlopende straten
Het project Doorlopende is gericht op het herkenbaar maken
van verbindingen voor voetgangers en fietsers aan het einde van
een weg die doodloopt voor autoverkeer. Binnen het wettelijk
toegelaten kader wordt het verkeersbord F45 (doodlopende
straat) met een sticker aangepast, waardoor het duidelijk is dat
de straat voor voetgangers en/of fietsers doorloopt. Onder
impuls van de Internationale Federatie van Voetgangers zorgde
Steunpunt Straten voor een wereldprimeur in België. Het
afgelopen jaar namen ruim 50 gemeentebesturen deel aan het
project, wat resulteerde in de aanpassing van duizenden
verkeersborden verspreid over heel Vlaanderen. Sabien LahayeBattheu, voorzitter van de federale commissie Infrastructuur,
Verkeer en Overheidsbedrijven, nam initiatief om het
aangepaste verkeersbord F45 in de wegcode te verankeren
(publicatie Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2013).

2.2.9 Voorbereiding projecten 2014
In 2013 zijn een aantal projecten opgestart die in 2014 worden gerealiseerd.
 Steunpunt Straten neemt initiatief voor een volwaardig Congres Publieke Ruimte dat in 2014
plaatsvindt. Het congres vindt gelijktijdig plaats met de Dag van de Openbare Ruimte op 5-6
februari in Brussels Expo. Volgende partners zijn inhoudelijk betrokken: Vlaamse overheid
(Agentschap voor Natuur en Bos; Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (Brussel Mobiliteit), Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie,
Kubiekeruimte, pyblik, Maison de l’Urbanisme.
 In samenwerking met de VRP en Atelier Publieke Ruimte werd de voorbereiding gestart van
een nieuwe meerdaagse vormingsreeks ‘Publieke ruimte in verbinding: groene netwerken’.
 Congresboek Publieke Ruimte: het gekende praktijkboek Publieke Ruimte wordt naar
aanleiding van het congres ontdubbeld. Alle teksten van het congres worden ondergebracht
in een aparte publicatie.

2.3 Opdrachten voor derden
2.3.1 Adviesopdrachten
Steunpunt Straten werd als extern adviseur geconsulteerd bij de opmaak van plannen voor de
herinrichting of aanpassing van openbare ruimten.
 Voetgangerscirkels Olen: in samenwerking met studiebureau ARCADIS wordt een methodiek
opgesteld die toelaat om samenhangende en veilige routes voor voetgangers in het centrum
van Olen te realiseren. De opdracht wordt verdergezet in 2013.
 Ontwikkeling huisstijl De Wijers: de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) consulteerde
Steunpunt Straten in het kader van de uitwerking van een huisstijl en onthaalinfrastructuur
in De Wijers, Limburg. De opdracht werd verder gezet in 2013.
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Oversteekplaats Wijnegem: het gemeentebestuur van Wijnegem vroeg Steunpunt Straten
om advies uit te brengen over verlichting en snelheidsremmende maatregelen in de
omgeving van een oversteekplaats.
Onderzoek naar 40 kilometer potentiële voetgangerszones en autovrije pleinen in opdracht
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opdracht in onderaanneming van
ARCADIS Belgium nv (zie www.40kmbru.be).

2.3.2 Vorming
Steunpunt Straten nam als spreker deel aan vormingsinitiatieven georganiseerd door derden.
 Presentatie ‘Senioren op Straat, gebruiksvriendelijke publieke ruimte voor ouderen, Groen
Plus, Brussel, 22 februari 2013 en Berchem, 22 juni 2013.
 Presentatie ‘Publieke ruimte als hefboom voor het lokale beleid’ tijdens inspiratiedag voor
lokale mandatarissen, Bond Beter Leefmilieu, Leuven, 12 juni 2013.
 Presentatie ‘Publieke ruimte als hefboom’ voor medewerkers Beliris, Brussel, 19 november
2013.
 Presentatie ‘De straat van de toekomst’ tijdens infoavond wijk Savelkoul, Groen Mortsel, 29
november 2013.
 Presentatie ‘Groen in publieke ruimten, component van ruimtelijke planning’ voor
stedenbouwkundige ambtenaren, Atrium (RWO, Vlaamse overheid), Sint-Amands, 5
december 2013.

2.3.3 Ondersteuning externe adviesorganen
Steunpunt Straten maakt(e) als deskundige deel uit van een aantal adviesorganen en woonde in 2010
regelmatig overlegmomenten bij:
 Jury projectoproep ‘Groen in de Stad’ van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse
overheid)
 Jury FEBE Elements Awards, FEBE
 Jury aanwerving industrieel ingenieur-diensthoofd ontwerp en meting, Stad Genk

2.4 Ledenwerking
2.4.1 Lidmaatschap voor gemeenten
In 2013 werden Antwerpen, district Berchem, Brakel, De Panne, De Pinte, Deerlijk, Deinze, Dilbeek,
Gistel, Heusden-Zolder, Lint, Machelen, Merelbeke, Ronse, Schilde en Stekene.
Steunpunt Straten telde op 31 december 2013 34 lidgemeenten.

2.4.2 Lidmaatschap Publieke Ruimte Partner
Publieke Ruimte Partners zijn ondernemingen en organisaties die de boodschap voor meer kwaliteit
in de openbare ruimte ondersteunen en een partnerovereenkomst met Steunpunt Straten afsluiten.
In 2013 mocht Steunpunt Straten maar liefst 17 nieuwe Publieke Ruimte Partners verwelkomen, wat
het totaal op 82 partners brengt.
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Nieuwe partners: Agro Vangeel, Aquafontal, , Buro Cite, Common Ground, Delva Landscape
Architects, Donkergroen, Eco-consult, Eleq, Eurodal, Goede speelprojecten, HOLCIM, KOPPEN, NERO,
Matexi, Van den Berk boomkwekerij, Wienerberger, Yalp.

2.5 Internationale activiteiten
Steunpunt Straten vaardigde twee medewerkers af naar de driedaagse internationale conferentie
‘Walk 21’ die van 11 tot 13 september 2013 in München (D).
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3 Octopusplan - scholenwerking
3.1 Stand van zaken
3.1.1 Deelnemers
Scholen
Er zijn 1.643 scholen actief binnen het Octopusplan.
Gemeenten
In totaal ondertekenden inmiddels 115 gemeenten het Octopus-charter. Daarmee gaven ze enerzijds
aan het Octopusplan te erkennen als geschikte methode om de verkeerssituatie van hun scholen in
beeld te brengen en anderzijds verklaarden zij zich akkoord een coördinerende rol op zich te nemen
indien meerdere scholen deelnemen. Met de komst van de nieuwe website is het ondertekenen van
gemeentecharters niet langer vereist.

3.1.2 Helpdesk
De telefonische helpdesk (03 270 06 36) werd in 2013 quasi dagelijks gecontacteerd.

3.1.3 Nieuwsbrief
Regelmatig wordt een digitale Octopus-nieuwsbrief verstuurd naar de deelnemers.
In 2013 werden 8 digitale nieuwsbrieven verzonden.

3.2 Samenwerkingsverbanden
Het Octopusplan maakte ook in 2013 voorwerp uit van een partnership tussen Voetgangersbeweging
vzw, VPI vzw, REM!21 bvba en Imageert bvba.
In 2013 werkte het Octopus-team verder samen met de volgende partijen:
 ReM!21 bvba (straatmeubilair)
 HR Group (bewegwijzering, educatieve materialen) – levering straatmeubilair
 Abimo Uitgeverij
 Komimo vzw (participatie Week van de mobiliteit)

3.3 Overzicht activiteiten en materialen
3.3.1 Schoolbereikbaarheidskaarten
In 2013 werden heel wat schoolroutekaarten gemaakt. Dit gebeurde in opdracht van:
- de politiezone KLM voor de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise;
- gemeente Ichtegem;
- gemeente Lede;
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3.3.2 Schoolvervoerplannen
Ook in 2013 werden voor een heel aantal gemeenten schoolvervoerplannen opgesteld via
www.octopusplan.be. De scholen maakten daarvoor gebruik van onze online kaarttoepassing en
konden een beroep doen op de helpdesk voor ondersteuning. Heel wat scholen werken zelfstandig
aan dit plan. Zij worden ondersteund via de helpdesk. In een aantal gemeenten wordt begeleiding
voorzien door het Octopusteam. Dit is het geval in Brugge, Gistel en De Panne. Ingemeenten waar
reeds langer wordt samengewerkt wordt occasioneel vergadert: Bornem, Beveren, Sint-Gillis-Waas,
Kruishoutem, …
Het is de ambitie deze ondersteuning terug op te nemen als speerpunt en dit verder uit te werken
naar 2014.

3.3.3 Octopus Dreamtour
In 2012 werd met de Octopus Dreamtour een samenwerking opgestart met SITA. Binnen deze
samenwerking gaat een team van 2 medewerkers van het Octopusplan, vergezeld door een
chauffeur met vrachtwagen van SITA, naar scholen om dodehoek-les te geven.
In 2013 werd dit project verdergezet en tevens opgestart in Wallonië.
Er werden een 30-tal dode hoeksessies georganiseerd.
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3.3.4 Octopus Dreamshow
Aanvullend op de Dreamtour is er ook de Dreamshow. Met de show richten we ons naar de kinderen
met allerlei leuke verkeersliedjes. In Sint-Gillis-Waas vond de eerste Dreamshow plaats in november.
Enkele sfeerbeelden:

3.3.5 Update website en platform
De aanpassing van de website Octopusplan.be is een doorlopend proces. In 2013 werd vooral het
usermanagement aangepast.
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3.3.6 Strapdag / Apiedavelo

De STRAPDAG is inmiddels een begrip geworden in Vlaanderen. Die dag gaan alle kinderen te voet of
met de fiets naar school. Het Octopusplan wil met dit initiatief de leuke aspecten van stappen en
trappen extra in de verf zetten. Inmiddels doen meer dan 1.000 Vlaamse basisscholen en ongeveer
300 Waalse scholen (eerste editie) aan deze actie mee (+/- 300.000 kinderen). Meer dan 40
gemeentebesturen ondersteunen de STRAPDAG naar de scholen door de aankoop van de strapkit op
zich te nemen en andere initiatieven of materialen te voorzien. De actie groeit elk jaar en heeft
jaarlijks een impact op milieu, mobiliteit en gezondheid!
De STRAPDAG kadert in Vlaanderen binnen de WEEK VAN DE MOBILITEIT die plaatsvindt van 16
september tot 22 september, gesteund door de Vlaamse overheid.
Deelnemen aan deze dag betekent een ideale start van een
schooljaar boordevol inspirerende en leuke verkeers- en
mobiliteitsactiviteiten.
De Strapdag kon in 2013 ook rekenen op de steun van heel wat partners. Naast de traditionele
partners zoals de Vlaamse overheid, Komimo, De Lijn en NMBS, zijn er ook enkele private sponsors
als partner toegetreden: ING BELGIUM, SITA en ABIMO. De jeugdzender KETNET is eveneens partner
van de Strapdag geworden.
A pied, à vélo
De Strapdag werd in 2013 voor het eerst ook in de Franstalige scholen uitgevoerd onder de naam
“Apiedavelo”. Dit werd mogelijk gemaakt met de steun van ING BELGIUM en SITA.
In Wallonië wordt het campagnesecretariaat opgenomen door de asbl (vzw) Eco-Mobile, een
organisatie die zich eveneens inzet voor duurzame mobiliteit. Eco-Mobile slaagde er in om ook de
steun van de provincie Waals-Brabant te verkrijgen.
Voor de Strapdag werd in 2013 een eigen website gebouwd. Hiermee kunnen we de strapdag
specifiek in beeld brengen. De website bood aan de deelnemers de mogelijkheid om filmpjes op te
sturen om zo een mooie prijs te winnen.
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wedstrijd
Jaarlijks wordt er een bijhorende wedstrijd bedacht om enerzijds de deelnemers extra te motiveren
en anderzijds de aandacht voor de STRAPDAG te verlengen. De wedstrijd bestaat uit het indienen
van een reportage met foto’s of een filmpje van de eigen ‘STRAPDAG’. Scholen (maar ook individuen)
kunnen hun foto’s of filmpje uploaden via de website en dienen zoveel mogelijk stemmen op hun
inzending binnen te halen. Er werden maar liefst 200 inzendingen behaald, waarvan de winnaar van
de hoofdprijs (Octopus Dreamshow) meer dan 20.000 stemmen haalde. De wedstrijd loopt in
principe tot een maand na de STRAPDAG en zorgt voor heel wat extra beleving in de scholen (en
zelfs in de gemeente) met als concreet resultaat meer bezoekers op www.strapdag.be. Het Klavertje
in Bierbeek heeft de wedstrijd gewonnen en kreeg een Octopus Dreamshow als kado.

strapdag.be
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apiedavelo.be

Persvoorstelling
Afgelopen STRAPDAG (19 september 2013) werd in de voormiddag in Vilvoorde (nabij een actieve
STRAPSCHOOL) een perstoelichting gegeven over de nieuwigheden van de actie en het engagement
van de partners. Na het officiële programma werd de Octopus Dreamshow (Cara van der Auwera)
gelanceerd met o.a. het STRAPLIED in aanwezigheid van een 1000-tal kinderen en tal van
verkeersactiviteiten. De belangrijkste Vlaamse tv-stations waren aanwezig (VTM, VRT, KETNET en
RING TV). In de namiddag werd A PIED A VÉLO in Wavre aan de pers voorgesteld. Na de voorstelling
werd een preview van de Octopus Dreamtour gegeven met een theoretische les rond dodehoek en
met praktijkoefeningen rond de vrachtwagen van SITA.
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3.3.7 Beurzen
Het Octopusplan was aanwezig op de (Antwerpse) Boekenbeurs en diverse andere onderwijsevents.
Uiteraard kon Octopus ook op de Dag van de openbare Ruimte niet ontbreken.

3.3.8 Octopus Verkeersland - VPI
De lesmethode Octopus Verkeersland werd overgedragen op het VPI vzw (Verkeerkeerspedagogisch
Instituut vzw). Het is de bedoeling dat het VPI wordt uitgebouwd tot een onafhankelijk
opleidingsinstituut waarbij gezicht wordt naar eigen financieringsbronnen. Om deze structuur op te
bouwen is het nodig dat vanuit de Voetgangersbeweging het Octopus Verkeersland verder wordt
uitgewerkt. Dit gebeurt volgens een concept waarbij zowel theoretische als praktijkgerichte opleiding
aan bod komen.

Niveau 1:
KLAS
Kennis & inzicht

Lesmethode
en
tafelopstelling

Niveau 2:
Beveiligde
omgeving

Verschillende
trainingen

Niveau 3:
Uitgeruste
schoolroutes

Veilige
schoolomgeving

Niveau 4:

Zelfstandig
verplaatsen

Sensibilisatie
en
handhaving

In 2013 werd in samenwerking met de Karel De Grote-Hogeschool (KDG) (richting multimedia en
communicatietechnologie) gestart met een project om groepjes studenten een digitaal platform
Octopus Verkeersland te laten opmaken. Deze samenwerking had tot doel om in een soort
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‘proeftuin’ de mogelijkheden te onderzoeken, maar tevens tot concrete invulling te komen van een
bruikbaar systeem.
Als resultaat werden een aantal Octopus-games ontwikkeld, werden heel wat educatieve Octopusfilmpjes gemaakt en werden een aantal mogelijke platformen gebouwd.
Dit platform zal in het voorjaar 2014 door een student verder afgewerkt worden. Het is de bedoeling
dit in september 2014 te lanceren.
Enkele voorbeelden:

voorbeeld filmpje

voorbeeld spel
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Enkele voorbeeldpagina’s van het weerhouden webplatform:

3.3.9 Dynacity
(BRON: VIM) Efficiënte verplaatsingen binnen de stad zijn niet altijd evident. Verschillende
verkeersstromen van auto’s, motors, fietsers, openbaar vervoer en voetgangers lijken kriskras door
elkaar te lopen. Momenteel worden delen van deze stromen in goede banen geleid met
verkeerssturende systemen zoals bijvoorbeeld verkeersregelaars, informatieborden en
parkeergeleiding. Ook voor deelfietssystemen en het openbaar vervoer kunnen dergelijke technieken
ingezet worden.
Echter, meestal staan deze verschillende systemen niet in verbinding met elkaar. Een integraal
verkeersmanagement dat inspeelt op alle modi is dus niet mogelijk. Ook zijn er stadsdelen waarover
weinig verkeersinformatie voorhanden is. En last but not least: kan er met alle beschikbare
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informatie wel aan integraal dynamisch verkeersmanagement gedaan worden? Welke informatie
ontbreekt nog? En hoe dient integraal stedelijk verkeers- en mobiliteitsmanagement aangepakt te
worden?
Binnen het project DYNAcity onderzoekt het VIM, vanuit het standpunt van de eindgebruiker, wat
het informatie- en mobiliteitsaanbod binnen een stad moet omvatten om stedelijk dynamisch
mobiliteitsmanagement als nuttig en wenselijk te kunnen ervaren.
De Stad Gent zal als testzone fungeren. Vanaf 2015 gaat er een testgroep van een 100-tal personen
aan de slag om gedurende één jaar verschillende mobiliteitsscenario’s te testen, gebaseerd op
informatie
uit
de
verschillende
Gentse
verkeerssystemen
en
uit
innovatieve
verkeersinformatiebronnen. Uit een bevraging van deze groep zal blijken welke informatie een
dynamisch stadsmobiliteitsmanagementsysteem moet omvatten en welke mobiliteitsscenario’s
kunnen werken.
Voor het opmaken van de testscenario’s stelt het onderzoeksteam een Vlaamse versie van de
‘Gebiedsgericht Benutten’-aanpak van Rijkswaterstaat (Nederland) samen, met als extra focus
‘stadsregio en multimodaliteit’.
Het resultaat van het project wordt een roadmap naar toekomstig dynamische
stadsmobiliteitsbeheer: benodigde basisinfrastructuren, informatiebronnen, aanpak en werkbare
scenario’s.
Octopusplan werkt mee aan dit project in het kader van woon-schoolroutes om het perspectief en de
mobilitetsbehoeften van studenten beter te kunnen inschatten.
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