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HOE EEN GORILLA-ACTIE  

ORGANISEREN?
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Wat kan je in dit document zoal vinden?

BEN JIJ EEN  

‘GORILLA’  

IN SPÉ?
Als je ’s morgens de voordeur achter je 

dichttrekt en door je straat en buurt loopt, 

voel je dan ook soms de drang om dingen 

te veranderen. De sombere grijze hoofd-

toon, het dominante bastion geparkeerde 

auto’s, de te smalle of brede, maar amper 

gebruikte stoep, het braakliggende stukje 

niemandsland, een plekje om gezellig met 

je buur te babbelen... 

Als die drang tot verandering de boven-

hand krijgt en je echt tot actie wil overgaan, 

dan kan ons Gorilla-plan je helpen.1 

Dit stappenplan helpt je om acties uit te 

werken en samen met gelijkgezinde buren 

te experimenteren met andere invullingen 

van de ruimte in je buurt. Het plan legt je 

stap voor stap uit hoe je te werk kan gaan, 

en hoe je zelf Gorilla wordt.

De gorilla’s zullen vanaf mei 2017 tot actie 

overgaan. Op dat moment wordt ook  

het Urban Mobility Lab2 gelanceerd.  

Maar eerst, aan de slag! Help de Gorilla-

beweging vorm geven en aarzel niet  

het Gorilla-team feedback te geven.  

En belangrijker: begin vooral zelf lustig te 

experimenteren!



3

Met de opkomst van de duurzaamheidsbeweging maakt de auto 

binnenstedelijk steeds meer plaats voor alternatieve vervoerswijzen. 

Maar hoewel het vervoerssysteem deze ‘shift’ kent, blijft de impact 

van de verandering op de ruimtelijke vormgeving achterwege. 

Mobiliteitsinfrastructuur speelt nochtans een betekenisvormende 

en vormgeving bepalende rol. Stedelijke architectuur staat daarbij 

nog vaak in functie van beweging. De stoep -als schoolvoorbeeld 

van de semipublieke breuklijn tussen private en openbare ruimte- is 

een voetpad. Het is een uiting van stedelijke routine, waarbij vast-

geroeste patronen en gebruiken zich blijven herhalen…

Nog steeds neigt de bebouwde ruimte naar functionele 
eenheidsworst. Gebruiksvoorschriften zijn vooraf  
gegeven en de stedelijke ruimte laat, qua vorm en functie, 
weinig marge voor herinterpretatie, waardoor vernieuwen-
de ideeën amper kansen krijgen. Nochtans heeft het 
inspelen op de modal shift binnen het mobiliteitssysteem, 
zoals het autovrij maken van straten, ten minste drie  
implicaties:

1 Herinterpretatie: Herwonnen ruimte moet een andere 
betekenis en functie krijgen. Het anders ‘bestemmen’ 
van een ruimte is onvoldoende.

 Bv. Een autovrij plein als speelparadijs inrichten.

2 Cocreatie: De verandering zal geënt moeten zijn  
op een participatieve en inclusief democratische  
denkoefening.

 Bv. Burgers aan de slag met huis-tuin-keukensteden-
bouw

3 Co-evolutie: De ruimtelijke impact zal een ander soort 
stedelijkheid omhelzen, waarbij mobiliteit niet langer het 
bindweefsel tussen componenten vormt, maar ook een 
deel zal gaan uitmaken van de urbane lokaliteit.

 Bv. Het voetpad als stoep inrichten.

Democratisch Publiek  
toegankelijk

Ruimte  
voor leven

Ruimte  
herinvullen

Stad op  
mensenmaat

Regels  
herinterpreteren

Vanuit deze onvrede gaan Gorilla’s aan de slag. Ze laten  
zien dat er voldoende ruimte is:

#ruimte voor een alternatief
#ruimte voor herinterpretatie
#ruimte voor leven
#ruimte voor mensen en ontmoeting
#ruimte voor spel en creativiteit
#ruimte voor rust en natuur
#ruimte voor stappers en trappers

Gorilla’s brengen daarbij cocreatie in de praktijk en gaan  
voor een andere ruimtelijke inrichting. 

Voor alle duidelijkheid: een Gorilla kan daarbij zo goed als 
overal toeslaan. Toch zijn er favoriete plekken. Hier alvast  
een voorzet:

 - De stoep: maak van het voetpad opnieuw een  
ontmoetingsruimte;

 - Het plein: tover de stenen woestijn om in een groenzone 
voor alleman;

 - Het park: een park is meer dan een grasveld;
 - De straat: een verkeersveilige straat begint bij de  

inrichting ervan;
 - De hoek: vorm eenzame betegelde stroken om tot een 

groene oase;
 - De verloren stad: een braakliggend terrein als buurtplekje.
 - De parallelle stad: sociale plekken in niemandsland

IN EEN NOTENDOP

Is jouw interesse gewekt? Bekijk dan gauw ons stappenplan  
en ga zelf aan de slag!

ONZE QUEESTE

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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STAP 1
BRENG EEN GROEPJE  BURGERS SAMEN

Als Gorilla ga je (best) niet in je eentje aan de slag. De meeste ideeën rijpen na over-leg met buurtbewoners of ontstaan na een informele babbel op straat. Sta je alleen creatief te wezen, dan sla je misschien wel een mal figuur en is niemand klaar voor je plannen.

Probeer je buren mee te krijgen en  bespreek wat beter (of anders) kan in de buurt. Vertrek vanuit een gemeenschap-pelijk probleem (bv. wildparkeren) en doe pas daarna andere voorstellen (bv. een verplaatsbaar zitbankje). Sommige mensen gaan daarbij steigeren van het minste zuchtje verandering. Bedenk daarom eerst creatieve oplossingen voor gezamenlijke problemen. Als creatieve ‘toekomstdenker’ zal je geconfronteerd worden met ‘conven-tie-denkers’. Zij zijn eerder behoudsgezind en zullen wettelijke argumenten aanhalen om jouw enthousiasme te temperen. Weet echter dat ideeën gerust wild mogen zijn.3
Alvast een tip: Geef zelf het goede voorbeeld (bv. Zet bloembakken op je vensterbank om je buren te inspireren of een zitbankje voor je gevel) of ga op zoek naar gelijkgezinde buurtbewon-ers, die hoef je niet meer te overtuigen. Zo heb je meteen bondgenoten en een onderwerp om over te babbelen!

3 Verder in het stappenplan vind je meer informatie rond vergunningen, reglementen en burgerlijke herinterpretatie.

STAP 2
ANALYSEER DE SITUATIE

Voor je als Gorilla-groepje aan de slag gaat, is het van 

belang dat je te weet wat jullie drijfveer is. Als buurt- 

collectief hebben jullie namelijk de meeste ervaringen met 

de ruimte en mobiliteit in jullie buurt (waarschijnlijk meer 

dan de bevoegde ambtenaren). Jullie kennen best de lokale 

moeilijkheden of mogelijkheden. Bekijk samen hoe de buurt 

ineen zit (bv. Het enig plekje zon in de straat is te vinden op 

een parkeerplaats en het plaatselijke café heeft geen terras) 

en hoe het anders kan.

Besef dat de keuze voor een bepaalde invulling van een 

ruimte invloed heeft op verschillende aspecten. Bekijk de 

situatie daarom zo veel mogelijk in zijn totaliteit en houd 

rekening met de implicaties van sommige ingrepen  

(bv. bloembakken op de stoep zorgen voor een mindere 

toegankelijkheid voor koppels met kinderwagens, beplan-

ting op de hoek van de straat vermindert de zichtbaarheid 

van fietsers, sluipverkeer weghalen uit jouw straat verlegt 

misschien de druk naar een andere straat.). Hoewel het 

(her)gebruik van een Gorilla-ruimte flexibel is, moet je ook 

oog hebben voor alle medegebruikers van de straat.

Analyseer samen met je groep hoe je buurt eruit ziet.  

Je kan hierbij de volgende vragen stellen:

Welke ruimte wordt niet ingevuld?

Is de straat veilig? Bespreek dit voor de verschillende  

vervoerswijzen.

Kunnen ontmoetingen hier makkelijk plaatsvinden?

Is de straat vlot bereikbaar? Bespreek dit voor de  

verschillende vervoerswijzen.

Hoe zit het met de toegankelijkheid voor minder mobielen 

(ouderen, rolstoelers, jonge ouders met buggy etc.)?

Zijn er hindernissen in de straat?

In de Toekomststraat is amper plaats voor voetgangers.  

Het voetpad is er te smal en wordt meestal ingepalmd 

door fietsen. Erger nog, van een stoep is hier eigenlijk 

geen sprake. De meeste buurtbewoners kennen elkaar 

niet en er is simpelweg geen plek om elkaar te ontmoe-

ten. Auto’s krijgen wel voldoende ruimte: een rijweg van 

7 meter breedte met parkeer-plaatsen langs weerszijden. 

De beperkte zichtbaarheid door de geparkeerde wagens 

veroorzaakte trouwens reeds enkele aanrijdingen.  

Voor enkele buurtbewoners is de maat vol. Zij bedenken 

een plan ...

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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3 Guerrilla gardening is een activiteit die erop is gericht om meer groen in stedelijke omgevingen te realiseren. Dit wordt bereikt door met behulp van kortdurende acties tuintjes aan te leg-
gen op plekken in steden met weinig of geen groen. Guerrilla gardening is niet-commercieel en draait uitsluitend op vrijwilligers. Meer info over het Urban Mobility Lab, vind je op p. 11

4 Meer voorbeelden en richtlijnen: http://pavementtoparks.org/wp-content/uploads//2015/12/SF_P2P_Parklet_Manual_2.2_FULL1.pdf

STAP 3
BEPAAL KORT  DE DOELSTELLING

Hoe je de ruimte anders kan invullen, wordt voor een groot stuk bepaald door de vooropgestelde ‘doelstelling(en)’. De keuze van je doel is onlosmakelijk verbonden met de volgende stap, namelijk de Gorilla-acties die je zal ondernemen. Als een gebrek aan fietsstallingen het ‘probleem’ is, zal een zitbankje voor de gevel wellicht niet de  ‘oplossing’ zijn. Bepaal daarom heel duidelijk de doelstelling(en). 
Voorbeelden:
Experimenteren met een andere invulling van de straat.

Het aanmoedigen van niet-gemotoriseerd vervoer.

Het verbeteren van de veiligheid voor  voetgangers of fietsers.
Het dichter bij elkaar brengen van de  buurtbewoners.

Lokale economie ondersteunen.
De toegankelijkheid voor voetgangers of fietsers verhogen.

STAP 4
PLAN JE ACTIES

Op basis van je doelstelling denk je na over 

mogelijke acties. Wees gerust creatief en 

zie het groots. De basisgedachte is  

‘Droom je straat’. Teken je ideale straat in 

krijt op de stoep of op papier aan de  

keukentafel en doe alvast aan ‘guerrilla 

gardening3’: plaats (tijdelijke) zitbanken, 

bloembakken, enzovoort. Toon aan dat er 

meer mogelijk is met de ruimte in je  

omgeving! Enkele praktijk(voor)beelden  

en suggesties helpen je verder op weg.4

De bewoners van de Toekomststraat 

komen voor de derde maal samen. Ze 

hebben elk een plan getekend van hun 

ideale straat. De ideeën zijn creatief  

en er wordt gezamenlijk beslist om  

de ingrepen met de grootste impact  

op het vlak van verkeersveiligheid  

voorrang te geven. Over mogelijke 

oplossingen wordt in groep nagedacht 

en een plan, waar iedereen zich kan 

in vinden, wordt opgemaakt. Samen 

een plan uittekenen is immers veel 

efficiënter dan vooraf ideeën op papier 

zetten en nadien de buren proberen te 

overtuigen.

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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Antwerpen (BE):  
Straat van de toekomst?

Leuven (BE): Fietsparking

Gent (BE): Parking als studeerruimte

Drongen (BE): Park(ing)

Binson-et-Orquigny (FR):  Gezelligheid (s)troef

Leuven (BE): Creatieve pleinbezetting

Gent (BE): Tijdelijke inname 

park(ing)

Gent (BE): Moestuin deluxe

Reims (FR): Plein voor iedereen

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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5 http://wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/verkeerswet
6 https://www.scribd.com/doc/246772003/GAS-reglement-van-Stad-Gent  
7 Hier leest een Gorilla: Voorbijgangers hinderen, is dat hetzelfde als ‘kunnen hinderen’? En verkeer belemmeren: Voetgangers zijn toch ook ‘verkeer’?
8 Ook hier leest een Gorilla: Voorwerpen? Welke voorwerpen? Zijn auto’s en fietsen geen voorwerpen? Schade toebrengen: Kunnen auto’s en fietsen schade toebrengen? En wat als 

auto’s foutparkeren en daardoor tegen onze zitbank rijden? Be- of vervuilen: Is een bloembak met wilde planten vervuiling? En wat als er afval in  gegooid wordt?
9	 https://stad.gent/system/files/regulations/Codex%20politieverordeningen%20en%20reglementen%20Stad%20Gent%20gesanctioneerd%20met%20GAS.pdf

STAP 5
BRENG DE NODIGE VERGUNNINGEN IN ORDE

Afhankelijk van wat de beslissing is, wordt nagegaan of bepaalde vergun-

ningen moeten worden aangevraagd. In elke gemeente/stad is dat anders. 

Soms is het een echte puzzel. Laat je niet afschrikken. Je bent tenslotte 

een Gorilla! Om je veel opzoekingswerk te besparen, zetten wij hierna de 

bestaande regelgeving en vergunningen even op een rijtje. Saaie boel, 

maar als Gorilla kan je er natuurlijk creatief mee omspringen. Let op onze 

hints. Wees vindingrijk en stel in vraag wat er exact geschreven staat. Wij 

helpen je daarbij natuurlijk graag een handje via iedereengorilla@gmail.com.

In de toekomststraat willen de bewoners graag een container laten 

plaatsen. Die kunnen ze dan inrichten als buurttuin, met een 

heuse serre. Maar kan dat zomaar? Ze gaan online op zoek naar 

voorbeelden en beginnen creatief om te springen met bestaande 

aanvragen en regels.

5.1 REGELGEVING

A) TOEGANKELIJKHEID

Er bestaan enkele richtlijnen wat betreft toegankelijkheid 5, 

maar de ervaring leert dat die meestal niet worden  

nageleefd en gehandhaafd. Als Gorilla is het belangrijk en 

‘hoffelijk’ om deze richtlijnen te kennen en vooral toe  

te passen. 

Wat moet je weten?

 - Ideaal: een vrije doorgang laten van 1,50 meter;

 - 90 centimeter doorgang mag enkel als het obstakel  

minder dan 1,20 meter lang is;

 - 1,20 meter doorgang mag als het obstakel langer is dan 

1,20 meter, mits vrije draaicirkels elke 10 meter.

Zo dient er steeds een minimale doorgang van 1,50 

meter te worden vrijgelaten. Enkel waar een doorgang 

van 1,50 meter onmogelijk is (denk aan voetpaden 

die sowieso te smal zijn) is een minimale doorgang 

van 1,20 meter toegelaten. Bij versmallingen die zich 

hoogstens 1,20 meter uitstrekken (bv. een bloem-

bak) dient slechts een doorgang van 90 centimeter te 

worden vrijgelaten, en bij versmallingen van meer 

dan 1,20 meter (bv. een reeks bloembakken of een 

zitbank) dient 1,20 meter te worden vrijgelaten én om 

de tien meter een vrije draairuimte’.

B) VOORWERPEN
Soms kunnen ‘hinderende’ elementen bestraft worden met 
een GAS-boete. In Gent6 is het bijvoorbeeld verboden om 
op openbare plaatsen ‘activiteiten uit te oefenen die de 
voorbijgangers hinderen of het verkeer belemmeren’.7  
En vaak is het onduidelijk onder welke betekenis sommige 
voorwerpen vallen. In Gent is het ook verboden om  
op openbare wegen ‘gelijk welke voorwerpen, stoffen of 
materialen te werpen of achter te laten, als die schade  
kunnen toebrengen of be- of vervuilen’.8

Enkele bewoners van de Toekomststraat klagen 
reeds langer over het sluipverkeer in hun straat, wat 
bijdraagt tot de verkeersonveiligheid. Chauffeurs 
houden zich vaak niet aan de toegelaten snelheid. 
Samen beslissen de bewoners om bloembakken te 
plaatsen op straat om het verkeer te vertragen. Kan 
dat zomaar? Ze beslissen de bestaande wetgeving uit 
te pluizen en creatief te herinterpreteren.

C) BEPLANTING
Lokale regelgeving is hier van belang9. Bij beplanting in 
Gent geldt bijvoorbeeld dat deze ‘zodanig onderhouden 
moet worden dat geen enkele tak: 1) over de rijweg hangt 
op minder dan 4,50 meter boven de grond; 2) over de 
gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 
2.50 meter boven de grond; 3) stabiliteit in het gedrang 
brengt; 4) verkeerstekens bedekt; 5) voor belemmering 
zorgt van de leesbaarheid van straatnaamborden of  
doeltreffendheid van openbare verlichting; en  
6) huisnummers bedekt’.

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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D) PRIVATISERING

Algemeen geldt er een verbod op het privaat innemen van 

openbare ruimte. Hoewel dat op zich geen steek houdt 

(vermits een auto eveneens privaat eigendom is), herhalen 

we voor de goede orde de wettekst uit Gent10:

‘Niemand mag de openbare weg op privatieve wijze 

in gebruik nemen of gebruiken zonder voorafgaande 

schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid, 

tenzij voor het aanleggen van een straatgeveltuin 

(mits lokale eisen rond geveltuinvergunningen).  

Voorwerpen en toestellen die wederrechtelijk op 

of over de openbare weg geplaatst zijn moeten op 

politiebevel of op bevel van de bevoegde ambtenaar 

onmiddellijk verwijderd worden.11

E) WEGCODE

In de Wegcode12 staan ‘alle overtredingen van de algemene 

reglementen’. Voor Gorilla’s is het een bron vol inspiratie en 

munitie voor hun acties. Bijvoorbeeld:

Bestuurders moeten hun snelheid aanpassen.

Verbod op parkeren op fietspaden of oversteekplaatsen 

voor voetgangers.

Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen  

of hinderen. 

De door de bewoners geplaatste bloembakken in de 

Toekomststraat zorgen voor een lagere snelheid van 

voorbijrijdende voertuigen en fleuren de wijk op. Op 

een nacht rijdt een brokkenpiloot ertegen aan. Zijn 

snelheid is zo hoog dat hij de bakken niet meer kan 

mijden. Wie is nu in fout? 

F) PRIVAAT TERREIN

Als je privéterrein in beslag neemt, spreekt het voor zich  

dat je daarvoor de goedkeuring hebt van de eigenaar.

G) BRANDWEER EN VUILNISOPHAALDIENSTEN

Laat voldoende doorgang vrij voor de (hulp)diensten. Dat 

wil zeggen: 5 meter breedte en 4,50 meter hoogte. Vraag 

hen indien nodig advies, misschien hebben zij zelfs cre-

atieve ideeën!

De buurtbewoners plaatsten ook bloembakken  

op de stoep, om wildparkeren te verhinderen.  

Een chauffeur die zijn auto toch op de stoep  

parkeert, rijdt tegen een bloembak. Wie is hier  

in fout? De bloembakken staan niet in de weg  

van de urgentiediensten of vuilniskar, én er is een 

obstakelvrije looproute op de stoep vrijgehouden. 

5.2 VERGUNNINGEN
Er bestaan verschillende vergunningen. Die moet je  
aanvragen bij je stad of gemeente en zullen verschillen  
naargelang je woonplaats. Raadpleeg de website van je 
stad of gemeente of de lokale politie voor de meeste van 
deze vergunningen en je kan aan de slag! 

A) PARKEREN
In het parkeerplan van je stad/gemeente vind je welke par-
keerregels er gelden in je straat en aan welk parkeerregime 
je buurt onderhevig is. In Gent bestaat bijvoorbeeld het 
‘Aanvullend reglement van de politie op het parkeren voor 
een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren  
op plaatsen voorbehouden aan houders van een  
gemeentelijke parkeerkaart’.13

B) TIJDELIJK PARKEERVERBOD
Je kan een vergunning aanvragen voor het tijdelijk plaatsen 
van verkeerstekens om parkeren te verbieden waar het 
anders is toegestaan.14 Je vult de periode en locatie van 
de aanvraag in en de contactgegevens van de aanvrager. 
Verder dien je ook te vermelden waarom je het parkeer-
verbod aanvraagt. Gorilla’s zijn hier natuurlijk op hun hoede 
en geven een heel aanvaardbare reden op (bv. ‘werken’ in 
plaats van ‘inrichten van een volkstuintje’). Deze vergunning 
tot tijdelijk parkeerverbod is meestal niet gratis.

C) CONTAINERS
Je kan een aanvraag indienen om de openbare weg privaat 
te gebruiken om een container te plaatsen voor minder dan 
90 dagen (Gorilla’s lezen hier: ‘een zomer lang’). Die toe-
lating is tamelijk eenvoudig te verkrijgen. En, een container 
kan toevallig zeer goed dienst doen als volkstuintje of – mits 
het plaatsen van enkele stoelen en tafels – als openbaar 
terras. Wel opletten voor de kostprijs verbonden aan het 
plaatsen en huren van containers.

10	 https://stad.gent/system/files/regulations/Codex%20politieverordeningen%20en%20reglementen%20Stad%20Gent%20gesanctioneerd%20met%20GAS.pdf
11 Opnieuw: Privatieve wijze? Wat met een terras toegankelijk voor de buurt? Vergunning: Wat met interpretatie van vergunningen (zie volgend hoofdstuk)? Privatief: Wat met 

auto’s? Deze zijn toch ook private eigendommen? Straatgeveltuin: Wat met een collectief verbonden straatgeveltuin?
12 Wegcode online: www.wegcode.be  
13 Oplettende Gorilla’s lezen in dit document dat er nergens staat ‘wat’ je precies mag parkeren: https://stad.gent/system/files/regulations/20150521_DO_aanvullend%20reglement_1.pdf
14 Voorbeeld uit Mechelen: http://www.lokalepolitie.be/sites/5358/images/downloads/aanvraagformulier%20tijdelijk%20parkeerverbod.pdf

#iedereengorilla | iedereengorilla@gmail.com |   www.iedereengorilla.be |   Iedereen Gorilla |  De Stadsgorilla   |   iedereengorilla
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D) BELASTINGEN
Op sommige plaatsen moet je belastingen betalen voor het 
privaat gebruik van de openbare weg. Vaak is er echter een 
vrijstelling van belasting voor sommige activiteiten.  
Zo is er in Gent een vrijstelling voor ‘privaat gebruik van de 
openbare weg door het plaatsen van fietsrekken’ en ‘privaat 
gebruik van de openbare weg door het plaatsen van 
(decoratieve) plant-of bloembakken’. De Gorilla’s onder ons 
merken uiteraard meteen dat bloembakken en fietsrekken 
dus een optie zijn…15

15 	https://stad.gent/system/files/regulations/Codex%20politieverordeningen%20en%20reglementen%20Stad%20Gent%20gesanctioneerd%20met%20GAS.pdf
16	https://stad.gent/system/files/regulations/Codex%20politieverordeningen%20en%20reglementen%20Stad%20Gent%20gesanctioneerd%20met%20GAS.pdf
17 Leuvens voorbeeld: http://www.leuven.be/binaries/formulierinnameopenbaardomein_tcm16-28017.pdf

E) UITSTALLINGEN EN BLIKVANGERS
Je kan een vergunning aanvragen voor het ‘voor onbe-
paalde duur innemen van de openbare weg voor private 
uitstallingen of blikvangers’. En laat een terras, zitbank of 
bloembak nu een schoolvoorbeeld van een ‘uitgestalde 
blikvanger’ zijn.16

F) GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN
Aanvragen voor het gebruik van openbaar domein17  
(bv. voor een buurt- of straatfeest) zijn eveneens mogelijk. 
De locatie en tijd dienen te worden vermeld, alsook het  
aantal verwachte bezoekers op piekmomenten. Verder 
moet je soms informatie geven over ‘gebruikte energie-
bronnen’ en het schenken van alcohol.

De straatbewoners beslissen om een fietsrek, en-
kele bloembakken en een bankje te plaatsen op een 
autoparkeerplaats. Hiervoor vragen ze een tijdelijk 
parkeerverbod aan. Zo kunnen ze de hele zomer lang 
genieten, onder andere van het zonnetje in de straat. 
Mag dat?

STAP 6
VERZAMEL HET NODIGE MATERIAAL

Na het uitwerken van je doelstelling(en), het bekijken van de regelgeving en de bespreking met je buren,  

kan je voor het verzamelen van de nodige materialen onder andere bij ons terecht:

Wat?
Waarom?

Te downloaden Te bestellen

Maskers (A5) Als teaser en om uit te delen tijdens de Gorilla-actie.
X

X

Sjabloon Aan te brengen met krijt als ‘handelsmerk’
X

X

Krijtspuitbussen Om je straat te ‘dromen’

X

Pamflet
Om buren en passanten warm te maken

X

Dit stappenplan Als leidraad

X

Dit materiaal is gratis, zolang de voorraad strekt. Wees er snel bij. Het materiaal bestellen kan via  

iedereengorilla@gmail.com. Materiaal downloaden (pamflet, masker, sjabloon) kan op www.iedereengorilla.be.

Andere materialen vind je bij lokale handelaars/partners, bijvoorbeeld bloembakken, stoelen, tafels, bomen, 

planten, potgrond, fietsrekken. Misschien willen zij je actie wel sponsoren. Vraag zeker ook eens rond bij je 

vrienden en kennissen. Zij hebben vaak meer weg te geven of te leen dan je denkt! Ook de weggeef- en  

kringloopwinkel zijn prachtlocaties om bruikbare spulletjes voor je actie te vinden!
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STAP 7
NODIG UIT!

Nodig zoveel mogelijk mensen uit de buurt en omgeving uit. Vergeet zeker de lokale persmensen niet uit te nodigen. Zij zijn vaak op zoek naar sappige verhalen, zeker tijdens komkommertijd!
En niet onbelangrijk: Breng ons Gorilla-team op de hoogte van wat je onderneemt. Op deze kaart zal je Gorilla-actie te zien zijn, en wij voegen er graag jullie beeld-materiaal aan toe! 

http://www.iedereengorilla.be/#!voorbeelden/klrzg

STAP 9
BRENG VERSLAG UIT

Dit kan op verschillende manieren:

 - Schrijf een verslag voor het buurtkrantje.

 - Maak een bedankkaartje voor de bewoners voor hun aanwezigheid.

 - Informeer je stadsbestuur over het resultaat van de actie.

 - Verstuur een persbericht.

Stuur zeker een kort verslag (1/2 pagina) en enkele foto’s van je actie 

naar iedereengorilla@gmail.com. Wij zenden je graag een documentje 

waarop je alles eenvoudig kan invullen.

De bewoners van de Toekomststraat hebben drie maanden lang 

geëxperimenteerd met een andere invulling van hun straat. 

Door het plaatsen van bloembakken, fietsstallingen en bankjes 

hebben ze hun straat opgevrolijkt en lokale bekommernis-

sen rond sluipverkeer en het gebrek aan ontmoetingsruimten 

proberen aanpakken. Ze hebben geen informatie rond gewijzig-

de verkeersstromen in hun straat, maar ontmoeten elkaar nu 

vaker op straat. Jonge ouders weten te vertellen dat ze drie 

maanden lang geen babysit moesten zoeken. De buren hielden 

graag een oogje in het zeil. Met beurtrol, uiteraard. Of als de 

kindjes in bed lagen, gingen zij ook nog even meegenieten op  

het buurtbankje. Met deze informatie trekken de bewoners  

naar het gemeentebestuur. Nu hebben ze tenminste iets  

concreet om over te praten!

STAP 8
GENIET 

Vergeet niet te genieten van je Gorilla-tijd! 

Breng je actie in beeld (foto’s/film) en 

inspireer Gorilla’s in spé. En vergeet vooral 

niet apetrots te zijn dat je even een Gorilla 

bent!

STAP 10
EVALUEER

Bespreek met je Gorilla-groep of de doelstelling(en) van je actie  
bereikt zijn, en welke actie(s) je verder wil ondernemen. Bekijk  
wat wel en wat niet heeft gewerkt. Wees ook niet bang om te durven 
zeggen wat niet gewerkt heeft!18

18 Als een fietsstalling geen succes was, zal dit evenzeer interessante informatie zijn voor het stadsbestuur en -administratie.
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URBAN MOBILITY LAB
Hoewel mobiliteit een universeel gegeven is en de zoektocht naar duurzaamheid op alle schaalniveaus 
plaatsvindt, is het vooral in stedelijke omgevingen dat de nood het meest acuut is. De hypermobiliteit is vooral 
in steden (stadsregio’s) voelbaar. De capaciteit van het mobiliteitssysteem wordt hier het snelst overschreden. 
Veel Europese steden en gemeenten worden geconfronteerd met een chronisch fileprobleem waarvan de kost 
berekend wordt op zo’n 80 biljoen euro per jaar. Stedelijke omgevingen zijn verantwoordelijk voor 23 percent 
van de CO2 -uitstoot van transport. 

Te vaak draaien discussies nog rond het behoud van bestaande gebruiken, zoals verbreding van ringwegen 
(R0, Brussel), extra parkeergelegenheid buiten de stadkern (P&R, Gent), inname van de publieke ruimte door 
voertuigen (Betaalde bewonerskaarten, Gent). Dit hardnekkig vasthouden aan bestaande conventies gaat 
voorbij aan de enorme potentie die intrinsiek aanwezig is in de stad. Kortom, het opnieuw uitdenken van de 
stedelijke mobiliteit zal een opnieuw uitdenken van de ruimte vragen, met ruimte voor leven en herinterpretatie 
van ruimte voorop!

URBAN MOBILITY LAB?
Als beweging voor duurzame mobiliteit is het de missie van Mobiel 21 om samen met inwoners en beleid in te 
zetten op een duurzame stedelijke mobiliteitscultuur. Het Urban Mobility Lab wordt speciaal hiervoor ontwik-
keld. Het gaat actief op zoek naar creatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen. De Gorilla-acties passen 
binnen het Urban Mobility lab. Enthousiaste Gorilla’s staan klaar: burgers met goesting, gemeentebesturen 
met lef en organisaties met ideeën. Samen werken aan een stad op mensenmaat is de uitdaging.
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#ruimte voor ontmoeting

#ruimte voor groen

#ruimte voor spel

#ruimte voor stappers en trappers

#ruimte voor rust

#ruimte voor mensen
#ruimte voor creativiteit

#ruimte voor leven

#ruimte voor interpretatie
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