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CH4LLENGE behandelt de vier meest dringende uitdagingen binnen Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplanning (Sustainable Urban Mobility Planning)
Een Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP) is een strategisch document,
bedoeld om bij te dragen tot het behalen van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen. Het bouwt verder op bestaande planningspraktijken en houdt
rekening met integratie, inspraak en impact-analyse.
Het project CH4LLENGE telt negen Europese steden en acht ondersteunende
organisaties die samenwerken om die vier meest dringende uitdagingen aan
te pakken:
Inspraak: plaatselijke stakeholders en burgers actief betrekken in de
planningsprocedures
Samenwerking: Optimaliseren van geografische, politieke, administratieve en interdepartementale samenwerking
Keuze van de maatregelen: Bepalen van het meest geschikte pakket
maatregelen om de stedelijke beleidsdoelstellingen te verwezenlijken
Controle en evaluatie: Beoordelen van de impact van maatregelen
en evalueren van het mobiliteitsplanningproces

Leaflet design: Union of the Baltic Cities Commission on Environment

Negen Europese steden gaan de uitdaging aan

Schrijf je in voor onze workshops en summer schools.

In meer dan veertig pilots analyseren de CH4LLENGE-steden hun vooruitgang
inzake mobiliteit, ontwikkelen ze nieuwe strategieën om hun stedelijke mobiliteitsproblemen aan te pakken en testen ze oplossingen uit om plaatselijke
uitdagingen met betrekking tot de vier CH4LLENGE thema’s te overwinnen.

Planners en beleidsvormers hebben de keuze tussen vier interactieve SUMP
Challenge Training Workshops. Bovendien worden er eveneens National
SUMP Seminars en Summer Schools georganiseerd in Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen en Roemenië.

Duurzame mobiliteitsplanning bevindt zich in diverse stadia in de projectsteden.

Leer online met ons mee:

Amiens, Brno, Boedapest, County of West Yorkshire, Dresden, Gent, Krakau,
Timisoara en Zagreb zijn ambitieuze partnersteden die een allesomvattende
duurzame stedelijke mobilteitsplanning nastreven. Het project richt zich op
kennisuitwisseling tussen de projectsteden en via de pilots. Het draagt bij tot
de ontwikkeling van strategieën en hun implementatie. CH4LLENGE ondersteunt daarnaast ook 30 follower-steden die pasklaar advies ontvangen van
het CH4LLENGE SUMP Expert Team.

Leer op uw eigen tempo en dit vanaf elke plaats ter wereld. Schrijf u in voor
onze gratis Online e-Learning aanbod en geniet van de resultaten van de
workshops en de opgedane ervaringen van de CH4LLENGE steden.

Verruim uw horizon:
Vier uitvoerige handleidingen en “quick-fact brochures“ begeleiden u doorheen inspraakprocessen, institutionele samenwerking, de keuze van maatregelen, de opvolgings- en evaluatieprocedures. U kunt deze informatie gratis
downloaden van onze website.

Deel uw SUMP project ervaringen:
Was u betrokken bij Europese SUMP projecten of initiatieven? Neem deel aan
onze SUMP Exchange Workshop en werk samen met andere SUMP projecten
met het oog op het gezamenlijk uitwerken van beleidsaanbevelingen.

Bezoek onze website en kom meer te weten over de trainingsactiviteiten, locaties en data en het online materiaal.
www.sump-challenges.eu
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