
22
gemeenten

1650 
telramen

De Fietsschool Leuven leert mensen
fietsen en biedt een totaalpakket met
opleiding, coaching rond fietsbezit en
community building. 
DeFietsschool.be

van de bevraagde EU partnersteden
die we op weg helpen, veranderde
in coronatijden parkeerplaatsen in
pop-upfietspaden en extra ruimte
voor voetgangers en terrassen.
Park4Sump.eu

2020 IN 20 CIJFERS

verdeeld in België, Nederland, Frankrijk, VK,
Ierland, Spanje, Slovenië, Mexico, Canada,
Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. 
Telraam.net | We-Count.net

verdeeld en 130 fietsacties
ondersteund in Vlaanderen en
Brussel. 
GoWithTheVelo.be

 in West-Vlaanderen 
dichter bij een match gebracht.
NaarJobsInWestVlaanderen.be

Omdat ons nieuwe beleidsplan zo
goed in de smaak viel, krijgen we van
Vlaanderen 21% meer budget in
2021.

veiliger op weg gezet met educatief
klasmateriaal en een campagne. 
Aya.be

opgestart in 2020, 
van vervoersarmoede en 
 burgerwetenschap tot deelsystemen.

die de moed hadden om tussen twee
lockdowns door een Autovrije Zondag te
organiseren.

schreven we over mobiliteit 
tijdens Corona. 
Corona-archieven Fietsberaad

3/4 van de
collega's

in onze Mobillion
Spotify-playlist
eigenhandig

samengesteld door
de collega's in
Coronatijden. 

2 nieuwe
aldi's

 VAN MOBIEL 21

fietsplaatjes

Corona Apero's en
Covideo's

Co-watte? Onze online aperitief-
momentjes en 's maandags
koffiekletsen met collega's.

+28.000
nieuwe

collega's

mensen leren
fietsen

180
goed op weg 

gezet met 
schoolvervoer-

plannen.

346 m³

70%

zwaait gedag op het einde van 
een online vergadering.

werkdagen
waarvan we zo'n 80% thuis 

werkten en  uitgeslapen aan
onze werkdag begonnen.

vacatures
21% extra subsidie

3258

33.750

5

Welkom Sanne, 
Anke, Glen, 

Sam en Jolien.

17

kleuterklassen

garantie
op een zitplaats 

op de bus of trein.
4 onderzoeken

2830

100%

20
scholen

Mondmasker-lucht
door collega's via mondmaskers
ingeademde lucht (fris & vervuild
samengeteld).

artikels
33

140x
in de media

 
verschenen met

een van onze
projecten.

liedjes62

2020 was de start van onze twee Algemene Directeuren Els en Jan

https://www.defietsschool.be/
https://park4sump.eu/
https://www.telraam.net/
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/wecount
https://www.gowiththevelo.be/
http://www.naarjobsinwestvlaanderen.be/
http://www.aya.be/
https://www.facebook.com/Mobiel21/posts/3715812378442584
https://fietsberaad.be/nieuws/tag/corona/
https://open.spotify.com/playlist/7ifnRK4IPQyd8Um8pbplLr
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/schoolvervoerplan
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/schoolvervoerplan
https://www.mobiel21.be/maak-kennis-met-onze-nieuwe-collega-sanne-vanderstraeten
https://www.mobiel21.be/maak-kennis-met-onze-nieuwe-collega-anke-bracke
https://www.mobiel21.be/maak-kennis-met-onze-nieuwe-collega-glenn-godin
https://www.mobiel21.be/onze-nieuwe-collega-sam-delespaul
https://www.mobiel21.be/maak-kennis-met-onze-nieuwe-collega-jolien-bamps
https://www.mobiel21.be/onderzoek-gestart-in-2020
https://www.mobiel21.be/pers
https://www.mobiel21.be/wandelen-en-werken-op-de-beat-van-collegas

