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Het probleem zit erin dat er te veel mensen in de spits met de auto gaan.  
Welkom allemaal. We zitten hier met bijna 100 mensen bij elkaar.  
En vandaag nemen wij jullie mee op reis. Vandaag willen we graag de resultaten met jullie delen.  
Samenwerken, innovatie, lef tonen, vertrouwen hebben in elkaar. Dat is de kern ook voor vandaag om met 
elkaar het gesprek aan te gaan. 
Ik vond het altijd wel een frisse, vrolijke campagne. Vooral denk ik dat gedragsverandering echt iets van lange 
adem is. Dat je dat blijvend warm moet houden bij je stakeholders, bij de gebruikers. 
Eigenlijk ben ik het meest trots op het team. 
Dus ik ben blij dat er een hele degelijke basis ligt.  
Je moet ervoor zorgen dat die bereikbaarheid op orde is, dus moet je die steden goed ontsluiten.  
Ik vind dat we in Nederland al lang een kilometerheffing hadden moeten heffen. 
Ik wil jullie hartelijk danken. 
(applaus) 
 
Mijn naam is Tjerk Ridder. Ik ben gelift met een caravan, maar zonder auto. Van de Noordzee helemaal tot aan 
de Bosporus, naar de Zwarte Zee. 
Dus ik was letterlijk afhankelijk van de hulp, van het aanhaken door andere mensen. Je hebt anderen nodig om 
verder te komen. Gaan jullie mee op reis? 
(muziek) 
Mijn droom is wel dat we steeds beter elkaar weten te vinden om de goede oplossingen te vinden. 
We zijn op reis en als je op reis gaat kijk je niet alleen maar terug, maar kijk je ook vooruit - dat hebben we net 
ook geleerd van Tjerk. 
Dat toen er een Mobiliteitsmakelaar kwam, er ook vanuit de werkgeverskant veel meer beweging is gekomen. 
Je hebt heel veel ervaring opgehaald. De samenwerking publiek-privaat op touw gezet. Dus nu doorzetten met 
die samenwerking. 
 
Mijn naam is Marjan Knippenberg. Ik ben wetenschappelijk onderzoeker aan het Radboudumc.  
Ik vroeg me af: waarom lift niemand meer? Het geeft zoveel moois, naast van A naar B komen. 
Dus ik heb een liftbordje gemaakt met Radboud erop. Ik heb 166 lifts gekregen van 144 verschillende personen. 
 
Het is een leuke middag geweest. Een leuke reis om jullie mee te nemen naar een stukje verleden en ook naar 
de toekomst toe.  
Dank jullie wel, we gaan lekker eten. 
(applaus) 
 
 
 
  
 
 


