2021 IN 17 CIJFERS
MOBIEL 21
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Autovrije
Zondagen

+120
foto's van collega's
brengen beweging in
www.mobiel21.be/overons

En ze zagen er zoals altijd weer geweldig uit!
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7x

nieuwe
collega

Ruimte Veroverd
8 gemeenten lieten hun
inwoners zien hoe openbare
ruimte er mooier, groener en
socialer kan uitzien, dankzij
onze Mobiele Parklet

Welkom Valerie.

1 Klimaatheld
Leuvense Fietsschool valt in
de prijzen
De Fietsschool wint in de categorie 'Vrede'
omdat ze "mobiliteitsdrempels aanpakt en
nieuwkomers er gewoon bij kunnen horen."
#fietsenverandertlevens

130

8%

volwassenen
leren fietsen

Leuvense kinderen
van 6-12 jaar

En we hebben nog veel grootsere
plannen met DeFietsschool.be in
2022. Hou ons in de gaten

kunnen niet fietsen.
Daar gaan we sowieso
iets aan doen.

49
gemeenten

namen deel aan ons webinar over
veilige en gezonde schoolomgevingen.

In 2021 kwam ons onderzoeksteam
weer op stoom met enquêtes,
Maplix-bevragingen, evaluaties,
focusgroepen ...

analoge
visualisatiekits
Die iedereen kan uitlenen om data te
doen praten voor nóg meer straten
op mensenmaat.
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Eva Rovers

Erik Wieërs

25 onderzoeken

10

Gangmakers
... allemaal fans van straten op
mensenmaat die hun kijk op
burgeractivisme, vervoersarmoede
en ruimtelijke ordening deelden.
Koos Fransen

1 Boek
geschreven
... of toch tenminste het hoofdstuk
over kindvriendelijke mobiliteit :-)

14

110x

rondjes WK Wielrennen
Renners uit heel de wereld, amateur en
professioneel, fietsten voorbij onze voordeur
én over onze kleurige straatschildering.

in de media
met onze projecten.
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21x

gezond verhoogde
stressniveau's

Netjes gemeten op evenveel lezingen,
debatten en conferenties waarop we
spraken voor Mobiel 21.

43%

minder koffie
gedronken op kantoor

0

Office
Warming

Maar uitstel is geen afstel. We
willen onze geweldige nieuwe
muurschilderingen op kantoor
dolgraag aan de wereld tonen.

Veel collega's hebben al laten weten
dat hetzelfde percentage van hun
thuiswerkvergoeding naar koffie gaat.

