V.3 Overzicht relatie tussen Mobiliteitsplan Vlaanderen (MPV), het meerjarig ondernemingsplan AWV 2015-2019 en de beleidsnota
Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019
Pijler MPV

Doelstellingen MPV

Doelstelling AWV

De bereikbaarheid van de economische knooppunten
en poorten op een selectieve wijze waarborgen.

AWV waakt over en draagt bij tot een gepast mobiliteitsafwikkeling.

Operationele
doelstelling
beleidsnota
OD1

AWV werkt aan de realisatie van hefboomprojecten.

OD5

AWV bouwt het fietspadnetwerk uit

OD1

AWV levert inspanningen om de doorstroming van het vrachtvervoer te verbeteren.

OD25

AWV investeert in het verknopen van de modale netwerken.

OD2

AWV bouwt het verkeersmanagement uit.

OD6

AWV maakt haar verkeerslichtenregelingen slimmer.

OD6

AWV investeert in structureel onderhoud.

OD4

AWV werkt aan bedrijfszekere elektromechanische installaties.

OD4

AWV zet in op een efficiëntere winterdienstverlening.

OD4

AWV zet in op snelle interventie bij verkeersincidenten.

OD4

AWV communiceert duidelijk over de werken zowel in de planning, coörindatie als
uitvoeringsfase..
AWV deelt expertise en data.

OD4

AWV kiest voor verkeersveilige (her)inrichtingen van fietspaden en wegen.

OD10

AWV verhoogt de verkeersveiligheid in haar tunnels.

OD10

AWV kijkt toe op het correct en het veilig gebruik van de verkeersinfrastructuur.

OD12

AWV werkt aan nette en goed onderhouden verkeersinfrastructuur.

OD4

AWV neemt geluidswerende maatregelen op belaste locaties.

OD16

BEREIKBAARHEID

TOEGANKELIJKHEID

VERKEERSVEILIGHEID

LEEFBAARHEID

Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid
bieden zicht te verplaatsen, met oog op volwaardige
deelname van eenieder aan het maatschappelijke
leven.
De verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op
een wezenlijk vermindering van het aantal
verkeersslachtoffers.
De verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van
de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit

OD31

AWV vermindert de hinder door lichtverstrooiing.

OD16

AWV communiceert gericht over dagelijkse werkzaamheden en specifieke projecten . OD4
MILIEU

De schade aan milieu terugdringen onafhankelijk van de AWV neemt milderende maatregelen bij de aanleg en de heraanleg van
ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit
weginfrastructuur.
AWV draagt zorg voor het milieu en de biodiversiteit langsheen het wegennet.

OD16
OD16

