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In deze nieuwsflits:


Nieuwe oproep van het Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer

Nieuwe oproep van het Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het
werk te verplaatsen. In de nabije toekomst moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer
dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet in het woon-werkverkeer stijgen.
Om die doelstellingen te bereiken is het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten
die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal
autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen
voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale
overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de
subsidie aanvragen.
Nieuw is dat het Pendelfonds zich voortaan richt op ondernemingen en instellingen die in
filegevoelige gebieden liggen. Deze worden door de Vlaamse Overheid afgebakend en bestaat voor
West-Vlaanderen uit volgende steden/gemeenten: Lichtervelde, Brugge, Damme, Kortrijk,
Lendelede en Oostende.
De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn
met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.
Dien uw subsidieaanvraag tijdig in! Bedrijven hebben tot maandag 13 februari 2017 de tijd om
een dossiernummer aan te vragen. De definitieve subsidieaanvraag moet ten laatste op 1 mei 2017
ingediend worden.
Alle details vindt u op www.pendelfonds.be of www.west-vlaanderen.be/mobiliteit.
Voor meer informatie, vrijblijvend advies en ondersteuning bij het samenstellen van uw
subsidieaanvraag, kunt u steeds contact opnemen met het Provinciaal Mobiliteitspunt WestVlaanderen.
Contactgegevens:
Sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be – T 050 40 71 85
Katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be – T 050 40 35 09
---Terug naar overzicht---

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be
www.midwest.be

Bezoek ons ook op Facebook

