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IGEMO DOET MEE AAN GREEN DEAL GEDEELDE MOBILITEIT
IGEMO is één van de ruim 70 organisaties die op 27 maart 2017 de Green Deal Gedeelde
Mobiliteit ondertekenden. De deelnemers van de Green Deal gaan zich inspannen om
autodelen, carpoolen, fietsdelen en het gebruik van elektrische voertuigen te doen
toenemen. Met deze focus wil de Green Deal een bijdrage leveren aan de doelstellingen van
de Vlaamse overheid op vlak van de klimaatakkoorden van Parijs. Deze Green Deal heeft
een looptijd van bijna 4 jaar, tot 31 december 2020.
IGEMO engageert zich met de volgende acties aan de Green Deal Gedeelde Mobiliteit:







IGEMO initieert projecten voor de sensibilisering en promotie van autodelen, carpoolen,
fietsdelen en elektrisch rijden voor de gemeenten in het werkingsgebied van Bereikbare
Regio.
IGEMO werkt mee aan het opnemen van bepalingen in regionale plannen en programma’s
om vormen van gedeelde mobiliteit in haar werkingsgebied te bevorderen en om
voorzieningen te treffen voor vormen van gedeelde mobiliteit.
IGEMO werkt aan regionale en intergemeentelijke samenwerking, zowel op het vlak van
beleidsvorming als projecten en initiatieven voor gedeelde mobiliteit in het werkingsgebied
van Bereikbare Regio.
IGEMO promoot en faciliteert fietsdelen, autodelen en carpoolen in woonprojecten en
bedrijventerreinen die zij ontwikkelt.
IGEMO initieert inspiratiebijeenkomsten, incubatorsessies en workshops over het
realiseren van gedeelde mobiliteit voor de gemeenten in het werkingsgebied van
Bereikbare Regio.
IGEMO organiseert pilootprojecten en living labs voor fietsdelen en/of autodelen en/of
carpoolen en/of het gebruik van elektrische voertuigen in functie van Europese projecten
over de bevordering van duurzame mobiliteit en de vermindering van CO2-emissies.

Als streekintercommunale voor gebiedsontwikkeling werkt IGEMO aan de doelstellingen van het
Burgemeestersconvenant over vermindering van CO2-emissies en aan de aanpak van regionale
mobiliteitsproblemen. Deze streekwerking strekt zich uit over alle steden en gemeenten van het
arrondissement Mechelen. IGEMO heeft een inventarisatie en analyse gemaakt van regionale
verkeersproblemen. Het vastlopen van het autoverkeer op het wegennet in de regio blijkt het
grootste probleem. Om dit aan te pakken, ontplooit IGEMO projectinitiatieven om het gebruik van
fiets en openbaar vervoer voor lokale en regionale ritten aantrekkelijker te maken boven het
gebruik van de auto. De bevordering van fietsdelen, autodelen, carpoolen en het gebruik van
elektrische voertuigen maakt deel uit van die aanpak.
Het specifieke doel van deze Green Deal is om tot een versnelde implementatie van gedeelde
mobiliteit te komen. De betrokken partijen zullen daartoe bedrijven, overheden en burgers
stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. Daarvoor maken de
betrokken partijen onder andere gebruik van het aanbod van autodeelorganisaties,
fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Ze maken eveneens indirect gebruik van het aanbod van
openbaar vervoer en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en de partners
onderling om samen groene acties na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties
te ondernemen.
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