
Bijlage 3:Checklist acties

1. Opvolging van het mobiliteitsplan

	Zijn de basisgegevens voor mijn evenement up-to-date?

	Werden alle aspecten van het plan al gerealiseerd? En indien niet: waarom?

	Worden de geselecteerde maatregelen voldoende gecommuniceerd, opgevolgd, geëvalueerd?

2. Locatiekeuze en inrichting van de evenementensite

	Zijn er plannen om het evenement te verhuizen? En is de nieuwe locatie beter of minder goed 
bereikbaar?

	Wordt er bij de inrichting van de evenementensite rekening gehouden met het STOP-principe?

	Kunnen bezoekersstromen van en naar het evenement meer gespreid worden?

	Bestaat er al een mobiliteitsdraaiboek voor de evenementensite?

3. Bereikbaarheidsinformatie en sensibilisering

3 .1 . Multimodale bereikbaarheidsinformatie

	Is er multimodale bereikbaarheidsinformatie beschikbaar voor het evenement waarin voldoende 
aandacht besteed wordt aan duurzame mobiliteit?

	Wordt de informatie over bereikbaarheid met duurzame modi consequent in alle media verspreid?

	Wordt de bereikbaarheidsinformatie up-to-date gehouden? 

3 .2 . Bewegwijzering

	Is er een goed signalisatieplan voor het evenement?

3 .3 . Regelmatige campagnes om duurzame mobiliteit te promoten

	Worden er regelmatig campagnes georganiseerd om het gebruik van duurzame vervoermiddelen 
te stimuleren?

	Zijn er voordelen voor gebruikers van duurzame modi?

4. Maatregelen voor voetgangers

	Wordt er voldoende aandacht besteed aan de bereikbaarheid voor voetgangers? Zijn er goede 
wandelroutes van en naar het evenement, van en naar de belangrijkste haltes van het openbaar 
vervoer en van en naar de parkings?

	Zijn er voldoende inspanningen geleverd om het evenement bereikbaar en toegankelijk te maken 
voor personen met een beperking? Werd hiervoor advies gevraagd aan externe deskundigen?

| 83 |



5. Maatregelen voor fietsers

	 Zijn er voldoende en goede fietsenstallingen dichtbij de ingang?

	Wordt de fietsenstalling permanent bewaakt tijdens het evenement?

	 Zijn er bijkomende onthaalfaciliteiten voor fietsers?

	 Is er voldoende informatie over fietsroutes naar het evenement beschikbaar?

6. Maatregelen voor het collectief vervoer

	Zijn de openings- en sluitingsuren aangepast aan de dienstregeling van het openbaar vervoer?

	Krijgt het openbaar en collectief vervoer voorrang in de onmiddellijke omgeving van het 
evenement?

	Wordt er voldoende informatie verspreid over het gemeenschappelijk vervoer?

	Kan het aanbod aan openbaar vervoer nog verbeterd worden?

	Kunnen er afspraken gemaakt worden met taximaatschappijen voor de organisatie van de terugrit 
indien deze buiten de diensturen van het openbaar vervoer valt?

	Werden er voordeelformules uitgewerkt “evenement + vervoer”?

	Kunnen autocars veilig onthaald worden en zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien?

7. Maatregelen voor automobilisten

	Bestaat er een parkeer-, circulatie- en signalisatieplan om zoekverkeer en wildparkeren in de 
omgeving van het evenement te vermijden?

	Is het invoeren van betalend parkeren een optie?

	Wordt er een mogelijkheid voorzien om carpoolpartners te vinden?
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