
Vrijwilligersoproep
 
Betreft: tellen van het verkeer in de vijfhoek voor de testfase, tijdens 
de testfase en eventueel erna.

 
Dag allemaal,
 
Vraagt
 u zich af wat de gevolgen voor u zullen zijn van de acht maanden dat 
het mobiliteitsplan getest wordt en de voetgangerszone uitgevoerd?
 
Om dit te weten raden we u het volgende aan:  tel voor zondag 28 juni, doe dit opnieuw
na deze datum en dan weet u het. 
 
1.  Doe een aantal manuele tellingen.  U bent de waarnemer en beslist wat u
 gaat tellen.  Wat u niet aan de bron hebt geteld zal voor altijd 
verloren gaan.  Wees heel aandachtig want wat u zorgvuldig hebt geteld 
zal niet nagegaan kunne worden.  (in bijlage II vindt u  een blad om af 
te drukken dat het tellen  makkelijker maakt:  Het volstaat in het 
juiste vakje pakjes streepjes tot 20 aan te merken.)
 
Maar er is beter.
 
2.  Film hele periodes met de functie camera op één van uw apparaten en 
bewaar duurzaam uw filmpjes om later in alle rust verschillende 
tellingen te doen.  Filmfragmenten die u aan anderen kan doorgeven die 
eventueel in uw plaats kunnen tellen  (aanbevelingen:  zie bijlage I).
 
Filmen waar? Tellen waar?
 
Daar waar u het ergste verwacht.  Uitstekende motivatie voor de ongerusten.
Daar waar u het beste hoopt.  Uitstekende motivatie voor de zelfverzekerden.
Daar waar u er geen idee van hebt.  Uitstekende motivatie voor de nieuwsgierigen.
In
 feite heeft elke waarneming binnen de vijfhoek waarde.  Voor zover 
anderen niet dezelfde waarnemingen doen op hetzelfde moment op dezelfde 
plaats.  Waarschijnlijkheid zowat nul.
 
Maar u kan er ook met uw comité of met ons over spreken om de meest strategische plaatsen te 
bepalen.
 
Wat filmen?  Wat tellen?
Het belangrijkste zijn de gemotoriseerde voertuigen; auto, bus, vrachtwagen..(weet dat een bus of 
vrachtwagen dubbel doorwegen).
Maar ook alles wat mogelijk is; moto's, fietsen, voetgangers....
 
Wanneer filmen? Wanneer tellen?
Wanneer  u kan  en wanneer u wil. 
 



Wat u filmt voor de testperiode, probeer het opnieuw te doen onder dezelfde voorwaarden tijdens de
testperiode.
Wij
 stellen u voor  dinsdag of donderdag van  8 tot 9 of van 17 uur tot 18 
 uur.  We herbeginnen einde september of begin october, zelfe type dag 
en zelfde uren.
 
Maar vooral film zoveel mogelijk voor 28 juni!
 
Hoelang filmen?  Hoelang tellen?
 
Een uur is goed.  Maar 20 minuten is ook heel goed (dikwijls laten smartphones en dergelijke niet 
langer toe dan 20 minuten°.
 
Wat met uw filmen te doen?  Wat met uw tellingen te doen?

1. Manuele telling :  als u het goed vindt, gebruik de bijlagen II en III. 
 U kan ze per mail hiernaartoe zenden:  pentagonecoeur@gmail.com
 
of per post naar Piet Slosse.  Stoofstraat 81 bus  6;  1000 Brussel.
 
2.  filmfragmenten: zie bijlage 1
 
Vragen en coördinatie
 
Wat hoe waarom en vooral waar?
 
of
Jean-François Dumoulin
jfdumoulin@skynet.be
0475 580 370
rue du grand hospice 17
1000 Brussel
 
of
Piet Slosse
piet.slosse@gmail.com
0495 8090 01
stoofstraat 81, bus 6
1000 Brussel
 
- technisch
vragen... Rachid Seddouk
pentagonecoeur@gmail.com
 
 
Bijlage 1
 

• Gebruik een statief als het kan  of beweeg zo min mogeelijk.
• Gebruik  een helm om de aautokwaliteit  na te gaan, het geluid moet niet te luid zijn, probeer

een overgesatureerd  geluid te vermijden.
• Gebruik een externe lamp en als niet mogelijk vind het meest verlichte punt, voor de 



personages vermijd tegen het licht te fimen (zwarte silhouetten.)
• Verzend de digitale gegevens  via wetransfer 

In geval van DV of HDV cassettes kan men max 4 cassettes ij mij digitaal verwerken. (Rachid 
Seddouk)
 
Met een smartphone
 
Probeer de camera zoveel mogelijk horizontaal te houden
In dit soort apparaten is  de lens erg klein dus probeer zoveel mogelijk te filmen in verlichte  
omgevingen.
Geluid..; probeer altijd oor... bij de hand te hebben om het geluid na te gaan.
 
Verstuur  de bestanden  via wetransfer als boven 20 Mo   Zoniet laat een optie In
 de meeste gevallen toe bestanden rechtstreeks per mail  te verzenden  
naar pentagononecoeur@gmail.com.
 
In alle gevallen:
 
Voor het gevruiken van de beelden, als u mensen intervieuwt, vraag hen de 
toestemming om de beelden te gebruiken in het kader van de burger actie 
die wij voeren. Film de vraag en het antwoord.
 
Bewerk (compress) de beelden niet zelf...
 
Versturen van bestanden:
 
1)  ga op de site https:///www.wetransfer.com/    klik op deze link
2)  klip op skip (rechtsonder)
3)  voeg een bestand toe, zoals voor het verplaatsen van een bestand op een
 hard disk, haal het in het repertorium waar hij gestockeerd is en kies 
het gewenste bestand (opgelet het maxiimum is 2 Gb per verzending, de 
site laat u weten als u de limiet overschrijdt en niets belet u 
verschillende verzendingen te doen).
4)  de mail van onze vriend toevoegen: pentagonecoeur@gmail.com
5)  uw mail bijvoegen
6)  een uitleg over de ingoud van de video's (voor de tellinge: plaats en datum verplicht)  en lieve 
woordjes zijn altijd welkom
 
Voor vragen of specifieke noden pentagonecoeur@gmail.com

http://www.wetransfer.com/

