
Zandhoven schakelt naar een gloednieuw mobiliteitsplan!

De gemeente Zandhoven gaat als eerste Vlaamse gemeente Telraam actief 
inzetten om zijn mobiliteitsbeleid volledig open te stellen voor oplossingen 
en feedback van zijn inwoners. Onder de noemer “Zandhoven Schakelt” zet 
de gemeente de komende 2 jaar, samen met alle inwoners, hun schouders 
onder dit project.

Hoe ga jij naar het werk, naar de winkel, naar school…? Gaat dat vlot of eerder frustrerend traag? 
En hoe zou het beter, veiliger en aangenamer kunnen? Het zijn allemaal vragen waar we een 
antwoord op willen. Waarom? Omdat we op basis van de kennis en feedback van onze inwoners 
een nieuw mobiliteitsplan gaan opstellen. 

Het volledige traject van het nieuwe mobiliteitsplan zal gespreid worden over een periode van 2 
jaar. Er wordt een mobiliteitsonderzoek gevoerd, telramen worden verdeeld onder de inwoners, 
er worden raambabbels georganiseerd om uiteindelijk te eindigen bij enkele testopstelling die de 
mobiliteit en de leefbaarheid moeten verbeteren. 

Wat zijn die telramen en raambabbels nu juist? Wel telramen zijn elektronische toestelletjes die 
bevestigd worden voor het raam. Op deze manier kan het telraam het voorbijkomend verkeer 
registreren. Zandhoven is de eerste Vlaamse gemeente die deze telramen actief gaat inzetten. 
Zandhoven is op zoek naar 80 inwoners die zich voor de telramen kandidaat willen stellen. 
Inschrijven kan via de website van de gemeente. Eind augustus – begin september worden er 
workshops georganiseerd in samenwerking met Mobiel 21 om de geselecteerde kandidaten te 
begeleiden en extra informatie te geven. De raambabbels zijn bedoeld om in dialoog te gaan met 
onze inwoners. We delen met hen alle data uit de verschillende analyses en luisteren graag naar 
hun visie. Want samen willen we Zandhoven leefbaarder maken. 
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Noot voor de pers

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Iris Van Cutsem   03 410 16 37| iris.vancutsem@zandhoven.be 

Extra beelden 

Deze beelden mogen gebruikt worden om uw artikel verder aan te vullen. 
Beelden kunnen gedownload worden. Klik hier! 
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