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Checklist voor gezonde lucht
Burgers willen gezonde lucht in hun stad of gemeente.  
Greenpeace maakte een checklist met 10 prioritaire acties voor lokale 
besturen die leiden naar duurzame mobiliteit en gezondere lucht. 

Prioriteit voor voetgangers en fietsers
Steden en gemeenten: mik op minstens 60% van de verplaatsingen in de kern die 
te voet of met de fiets gebeuren. Fietsers en voetgangers verdienen voorrang op 
alle gemotoriseerd verkeer – zowel op kruispunten, op straat en bij investeringen.

Minder auto’s in de straten
De meest doeltreffende weg naar gezondere lucht is minder verkeer in stads- of 
dorpskernen. Dat kan door stap voor stap zones af te bakenen enkel voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer (en ev. goederenverkeer op bepaalde tijdstippen). 

Wie stinkt, betaalt of laat de auto uit de stad.
Om de vervuiling aanzienlijk terug te dringen, is een beperking van het 
verkeer in de binnenstad onvermijdelijk. Lage-emissie zones, een verbod op 
dieselvoertuigen of tolheffing laten onze straten weer ademen. 

Elektrische mobiliteit, niet enkel elektrische wagens 
Ook de elektrische auto heeft een milieukost en eist publieke ruimte op. Lokale 
besturen gaan beter voor een totaalpakket aan e-mobiliteit: elektrische (deel)
fietsen, elektrische bussen en trams en gedeelde elektrische auto’s.

Goed gepakt: het goederenverkeer beperken en bundelen
Leveringen van goederen kunnen worden beperkt en zoveel mogelijk 
gebundeld (buurthubs), zodat voertuigen optimaal kunnen worden ingezet. 
Vrachtfietsen, kleine elektrische voertuigen en binnenkort elektrische bestel- 
en vrachtwagens zijn de toekomst.
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Minder parking, meer ruimte voor mensen
Een gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil en neemt dan 10 m2 ruimte 
in. Op die ruimte kun je tien fietsen plaatsen, of extra ruimte maken voor 
voetgangers of mensen met een beperkte mobiliteit. Of nieuwe plaatsen om te 
spelen of even uit te blazen.

Gratis openbaar vervoer in de binnenstad
Wanneer het verkeer wordt ingeperkt, moet daar iets tegenover staan. Maak 
openbaar vervoer in de binnenstad gratis. Zo garandeer je dat alle lagen van de 
bevolking de mogelijkheid hebben om zich comfortabel en milieuvriendelijk te 
verplaatsen.

Geïntegreerde mobiliteitsdiensten
Om de mensen aan te moedigen alternatief vervoer te kiezen in plaats van 
de auto, moet het aanbod voldoende ruim zijn. De diensten moeten op elkaar 
zijn afgestemd en heel eenvoudig te gebruiken, met een overkoepelend 
ticketsysteem.

Minder snel en minder druk verkeer
Hogere snelheden zorgen voor files, verkeersonveiligheid, meer vervuiling en 
meer lawaai. Een snelheidsbeperking van 30km/u en op sommige plekken 
20 km/u maakt onze steden en gemeenten een pak leefbaarder met veilige 
straten en gezondere lucht. 

Geen monotonie, maar multi-functionele buurten
Voor stads- en dorpscentra die ook leven buiten de openingstijden, moeten ze 
ook woonruimte, openbaar groen of cultuurvoorzieningen bieden. Ze moeten 
weer een dagelijkse bestemming worden, niet alleen om er te winkelen of naar 
kantoor te gaan.


