Sustainable Mobility Awards
De
EUROPESEMOBILITEITSWEEK
zet gemeenten die blijk geven van
aanzienlijke inspanningen ter bevordering
van duurzame mobiliteit in de spotlights
als voorbeeld voor andere. In 2017 werd
een nieuwe categorie toegevoegd die de
prestaties op het gebied van duurzame
mobiliteit van juist kleinere gemeenten in
Europa beloond. De Sustainable Urban
Mobility Plan (SUMP) Award stimuleert
een goed duurzaam mobiliteitsbeleid.

Winnaars 2017:
WENEN OOSTENRIJK

EUROPEANMOBILITYWEEK Award grote gemeenten
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Publicaties en tools om uw EUROPESEMOBILITEITSWEEK-evenement te
ondersteunen kunnen via onze site worden gedownload.
Hebt u een vraag? Neem dan contact op met de nationale coördinator: www.
mobiliteitsweek.nl of www.duurzame-mobiliteit.be

IGOUMENITSA GRIEKENLAND

EUROPEANMOBILITYWEEK Award kleinere gemeenten

TURDA ROEMENIË

6e SUMP Award

Bekijk video‘s van alle finalisten op YouTube:

youtube.com/europeanmobilityweek

Met de politieke en financiële steun van:
EUROPESE COMMISSIE
Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer
Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brussel – BELGIË

Mix and Move!

EUROPESEMOBILITEITSWEEK
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

Mix and Move!
Europeanen houden van afwisseling - in
eten, mode, muziek - dus waarom houden
velen van ons vast aan één vervoerswijze?
De
EUROPESEMOBILITEITSWEEK
moedigt ons aan om verschillende op
verschillende manieren van A naar B
te gaan; na te denken over de manier
die het best bij die specifieke reis
past. Waarom niet fietsen naar de

sportschool, met de trein naar het werk
en lopend boodschappen doen? Door
verschillende vervoerswijzen te benutten
en steeds een duurzame vervoerswijze
te kiezen, leveren we niet alleen een
positieve bijdrage aan het milieu. We
zouden er tevens zomaar achter kunnen
komen dat we fitter en gelukkiger zijn, en
ook nog geld besparen!

Voor meer informatie, ga naar www.mobiliteitsweek.nl of www.duurzamemobiliteit.be

#MixAndMove

MOBILITYACTIONS
Wilt u deelnemen aan de EUROPESEMOBILITEITSWEEK buiten de periode van
16 tot 22 september? Dat kan.
Juist bedrijven, belangenorganisaties,
scholen
en
niet-gemeentelijke
overheden
die
betrokken
willen
zijn bij de campagne van de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK
worden
aangemoedigd
om
hun
MOBILITYACTIONS online te delen.

In tegenstelling tot deelname aan de
EUROPESEMOBILITEITSWEEK
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.

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

www.mobilityweek.eu

