
Doel: reistijd met 10% verbeteren

Gebiedsaanpak

1 Heijendaal 
• Community Duurzaam Bereikbaar 

Heijendaal
• Carpool-app
• Slim roosteren
• Fietsstimulering
• E-bike uitproberen
• Snelfietsroute

2 CWZ
• Fietsstimulering
• E-bike uitproberen
• Ov uitproberen
• Thuiswerken

• Snelfietsroute
• Deelfiets in Nijmegen-Noord
• Ov uitproberen
• Campagne buiten spits reizen

3 Nijmegen Centrum

• Fietsstimulering
• E-bike uitproberen
• Ov uitproberen
• Thuiswerken

4 Westkanaalzone

CWZ ondersteunt medewerkers 
om fit en vitaal te blijven 

CWZ ondersteunt  medewerkers om fit en vitaal te 
blijven. Zo stimuleert CWZ medewerkers om op de fiets 
naar het werk te komen. Iedereen krijgt voor de gereden 
fietskilometers een beloning: de bikies. Medewerkers 
kunnen hiermee bijvoorbeeld sparen voor een fietsbeurt, 
een cadeaubon of een lekkere maaltijdsalade in het 
CWZ-restaurant. Al 181 werknemers lieten op deze 
manier voor het eerst de auto staan. Voor medewerkers 
is dit een extra drijfveer om nu echt de fiets te pakken  
en de auto vaker te laten staan. Wanneer de afstand te 
groot is om te fietsen, biedt CWZ ook een fiscaal 
voordelige openbaarvervoerregeling.
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Gebiedsaanpak

6 Ziekenhuis Rijnstate
• Ov uitproberen
• Parkeerplekken op afstand
• E-bike uitproberen
• Slim werken

5 Arnhem Centrum
• Spitsmijdend parkeren
• Fietsparkeren
• OV uitproberen en stimuleren
• E-bike uitproberen
• Slim werken
• Fietsstimulering
• Snelfietsroute

• E-bike uitproberen
• Sporten tijdens spits

8 Presikhaaf

• E-bike uitproberen
• OV stimuleren
• Bijdrage stationsomgeving Velperpoort

7 Velperweg

Fietsroutes

Rijn

Onze e-bike probeeracties doen het 
goed. Voor afstanden tot 15 kilometer 
is de e-bike een goed alternatief  
voor de auto.

Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

• Bereikbaarheid en doorstroming verbeteren
• Reistijd met minimaal 10% verbeteren = 3.200 spits mijdingen 

per dag
• In 8 economische gebieden, verantwoordelijk voor 50% 

van de zwaar vertraagde ritten
• Rijk, regio en bedrijfsleven bundelen krachten
• Onder het motto: Slimopweg (onderdeel van het landelijke 

programma Beter Benutten Vervolg)

Reistijd 10%  
verbeteren
De bereikbaarheid en de doorstroming van 
de belangrijkste stedelijke economische 
centra in Nederland moeten verbeterd 
worden. Alleen traditionele oplossingen 
inzetten, werkt niet meer. Ook regionale 
maatregelen zijn nodig. Met het landelijke 
programma Beter Benutten Vervolg is het 
verminderen van de filedruk een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale 
overheden en bedrijfsleven. Door de 
krachten te bundelen, willen we de reistijd 
van deur tot deur met 10% verbeteren in de 
spitsperiode in het stedelijk gebied. Onder 
het motto Slimopweg in de regio Arnhem 
Nijmegen zijn maatregelen en acties ingezet 
waarbij de behoefte en het gedrag van de 
reiziger centraal stonden.

Wat is Beter 
 Benutten
Rijk, regio en bedrijfsleven werken samen  
in het programma Beter Benutten Vervolg. 
Nederland is hiervoor ingedeeld in twaalf 
regio’s waar de bereikbaarheid het meeste 
onder druk staat. De grootste problemen  
in bereikbaarheid en doorstroming in  
onze regio, doen zich voor in en rond de 
gemeenten Arnhem en Nijmegen. Die 
problemen hebben we aangepakt met een 
pakket concrete en meetbare maatregelen. 

Doel:

Doorstroming 
verbeteren

Minder vertraagde 
ritten

Spitsmijden 
als middel

Samen met 
de samenleving

Middel: reis- en rij-
gedrag veranderen

andere route

ander vervoer

ander tijdstip

niet reizen

Regio

In de regio Arnhem Nijmegen zijn acht 
economische gebieden verantwoordelijk 
voor 50% van de zwaar vertraagde ritten. 
Het programma richtte zich vooral op 
deze acht gebieden. De ambitie was de 
reistijd met minimaal 10% te verbeteren. 
Concreet betekende dit de reistijd van 
1.600 zwaar vertraagde ritten per dag 
verbeteren, oftewel 3.200 spitsmijdingen 
per dag. 

Regio

10 plannen  
van aanpak

Werkgeversaanpak 

Bezoekersaanpak winkelen  
en ziekenhuizen 

Kwaliteitsimpuls fiets

Ketenaanpak 

Bewonersaanpak 

Slim uit de Spits (SUDS)

Logistiek

Studentenaanpak

Renovatie Waalbrug

Intelligente transportsystemen (ITS)
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Aanpak regio:

Heijendaal

CWZ

Nijmegen centrum

Westkanaalzone

Arnhem centum

Ziekenhuis Rijnstate

Velperweg

Presikhaaf
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Gebiedsaanpak

Nijmegen Arnhem



MEDEWERKERS DIRKZWAGER OP DE FIETS

Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

• Mobiliteitsscans gaven organisaties inzicht 
in potentieel om slimmer te reizen 

• Met deze informatie ontwikkelden we 
een aanpak op maat per werkgever

• We hebben een aantal producten op de 
menukaart gezet waaruit werkgevers 
konden kiezen

• Door gerichte maatregelen te treffen, 
zijn veel medewerkers anders gaan reizen

Resultaten Arnhem

Mooi voorbeeld: CWZ
Ziekenhuis CWZ ondersteunt medewerkers om fit en vitaal te 
blijven. Bijvoorbeeld door medewerkers te  stimuleren naar het werk 
te fietsen. Met elke gereden fietskilometer sparen zij, voor bijvoor-
beeld een fietsbeurt of cadeaubon. 181 werknemers lieten voor het 
eerst de auto staan. Wanneer de afstand te groot is om te fietsen, 
biedt CWZ ook een fiscaal voordelige openbaar vervoerregeling.

Aanpak en resultaten

Nijmegen

Met mobiliteitsscans gaven we organisaties inzicht 
in hoe medewerkers naar het werk reizen én wat 
het potentieel is om slimmer te reizen. Met 
deze informatie ontwikkelden we een aanpak 
op maat voor de werk gever. We hebben een 
aantal producten op de menukaart gezet 
waaruit werkgevers konden kiezen. Door 
gerichte maatregelen te treffen zijn veel 
medewerkers anders gaan reizen.

1.167 deelnemers fiets-
stimulering met beloning 
met 181 overstappers van 
auto naar fiets (CWZ)

Werkgeversaanpak

193 carpoolapp 
gebruikers  
Two Go  
(Heijendaal)

Op de campus Heijendaal werken de grote  
organisaties samen in de community  
Duurzaam Bereikbaar Heijendaal  

17 mensen  
probeerden ov uit

67 aanvragen 
voor 2 maanden 
ov uitproberen 
(Breng vrij)

We stimuleerden bezoekers van het centrum en 
de ziekenhuizen in Nijmegen om op een andere 
manier (met ov of fiets) of op een ander tijdstip 
(bijvoorbeeld na de spits) te reizen. 

1.322 deel
nemers door 
marketing-   
cam pagne  
Centrum

Bezoekersaanpak

Inzet reisinfor
matieportaal 
(wayfinding  
bij CWZ en  
Radboudumc)

Beloning 
voor reizen op 
ander tijdstip

1.754 ov 
 probeerkaartjes 
verstrekt 

Slim roosteren:  
innovatieve maatregel 

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de 
Radboud Universiteit passen de collegetijden aan om 
de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal 
te verminderen. Een veelomvattende operatie om 
medewerkers en studenten zo comfortabel en veilig 
mogelijk naar de campus te laten reizen. En een maat regel 
met impact: aanzienlijk minder reizigers tijdens de piek 
van de ochtendspits (verbetering van doorstroming op 
de weg, 27% minder in de bus, 19% minder in de trein en 
op fietspaden ook 19% minder).

Aanpak en resultaten

Arnhem

We stimuleerden bezoekers van het centrum en 
ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om op een andere 
manier (met het ov of de fiets) of op een ander 
tijdstip (bijvoorbeeld na de spits) te reizen.

Bezoekersaanpak

4.742 mensen bleven langer in de stad door 
korting op parkeerkaartje

2.439 mensen  
probeerden ov uit

1.500 deelnemers 
 fietsparkeren centrum

15 mobili
teitsscans 
bij bedrijven 
uitgevoerd

Werkgeversaanpak

133 medewerkers 
van 10 bedrijven 
probeerden een 
e-bike 

50 parkeerplekken op 
afstand gerealiseerd 
(Rijnstate)

23 ebikes aangeschaft door 
de e-bike probeeracties

610 mensen probeerden 
ov uit (Rijnstate)

79 deelnemers pilot 
Slim werken (na de spits 
reizen of thuis werken) 

Met mobiliteitsscans gaven we organisaties inzicht 
in hoe medewerkers naar het werk reizen én wat 
het potentieel is om slimmer te reizen. Met 
deze informatie ontwikkelden we een aanpak 
op maat voor de werk gever. We hebben een 
aantal producten op de menukaart gezet 
waaruit werkgevers konden kiezen. Door 
gerichte maatregelen te treffen zijn veel 
medewerkers anders gaan reizen.

We hebben het voor- en natransport (park & bike 
of ov) geoptimaliseerd. En met diverse acties 
 forenzen gestimuleerd hier gebruik van te 
maken in plaats van de auto.

Kwaliteitsimpuls keten

64 aanvragen ov-actie nieuwe  
bewoners Schuytgraaf

5 deelnemers probeerabonnement  
ov-actie Velperweg

Werkgevers verbeteren 
de bereikbaarheid

Resultaten Nijmegen

Werkgevers in Arnhem en Nijmegen deden 
mee aan BiketoWork en kregen zo hun 
medewerkers vaker op de fiets.



Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

• Doelgroep: in Nijmegen vooral wijken 
met veel verkeer naar Nijmegen-Heijendaal. 
En in Arnhem gebied Rijnstate

• We stimuleerden de bewoners anders 
te reizen 

Binnenstadbezoekers, bewoners 
en nieuwe inwoners reizen slim

Resultaten Arnhem:

Resultaten Nijmegen:

Resultaten Arnhem:

Resultaten Nijmegen:

• Doelgroep: bezoekers van centra en  zieken-
huizen in Arnhem en Nijmegen

• We stimuleerden ze om op een andere 
manier te reizen: met ov of fiets. Of op een 
ander tijdstip, bijvoorbeeld na de spits

Bewoners Binnenstadbezoekers

Aanpak en resultaten

760 fietsritten

Bewonersaanpak

104 deelnemers  
fietsstimulering

We stimuleerden bewoners van Arnhem (gebied 
Rijnstate), anders te reizen: met de fiets  
of deelauto. Met de app Ring-Ring spaarden  
zij met elke gefietste kilometer voor een 
goed, lokaal doel. Dit ondersteunden we 
met een informatiecampagne. 

Positieve feedback, belonen en de inzet 
van ambassadeurs om de doelgroep  
in beweging te krijgen. Het werkt!

De meeste studenten van de HAN en ArtEZ reizen 
met de fiets en het ov. Onze maatregelen waren 
gericht op studenten die met de auto reizen. 
We stimuleerden ze buiten de spits te fietsen, 
niet met de auto te rijden, of buiten de spits 
met de auto te rijden. Zo boden we gratis 
sporten aan tijdens de avondspits en met 
een CityChallenge werd gezocht naar 
innovatieve oplossingen.

65 deelnemers aan Sporty Spits (2 x per 
week gratis sporten tijdens de avondspits)

Studentenaanpak

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe    
snelfietsroutes
Arnhem- Wageningen  
Arnhem-Dieren en 
Arnhem-Zevenaar

25 deelnemers fietssti-
mulering met beloning

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

V.L.N.R: CONNY BIEZE (GEDEPUTEERDE), FILIP HENDRICKS (WINNAAR
NAAMGEVINGSWEDSTRIJD SNELFIETSROUTE ARNHEM-WAGENINGEN
ARNHEM WAGENINGEN), MAARTEN TJALLINGII (BEKENDE 
TOPSPORTER)

Aanpak en resultaten

Arnhem

We stimuleerden bezoekers van het centrum en 
ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om op een andere 
manier (met het ov of de fiets) of op een ander 
tijdstip (bijvoorbeeld na de spits) te reizen.

Bezoekersaanpak

4.742 mensen bleven langer in de stad door 
korting op parkeerkaartje

2.439 mensen  
probeerden ov uit

1.500 deelnemers 
 fietsparkeren centrum

15 mobili
teitsscans 
bij bedrijven 
uitgevoerd

Werkgeversaanpak

133 medewerkers 
van 10 bedrijven 
probeerden een 
e-bike 

50 parkeerplekken op 
afstand gerealiseerd 
(Rijnstate)

23 ebikes aangeschaft door 
de e-bike probeeracties

610 mensen probeerden 
ov uit (Rijnstate)

79 deelnemers pilot 
Slim werken (na de spits 
reizen of thuis werken) 

Met mobiliteitsscans gaven we organisaties inzicht 
in hoe medewerkers naar het werk reizen én wat 
het potentieel is om slimmer te reizen. Met 
deze informatie ontwikkelden we een aanpak 
op maat voor de werk gever. We hebben een 
aantal producten op de menukaart gezet 
waaruit werkgevers konden kiezen. Door 
gerichte maatregelen te treffen zijn veel 
medewerkers anders gaan reizen.

We hebben het voor- en natransport (park & bike 
of ov) geoptimaliseerd. En met diverse acties 
 forenzen gestimuleerd hier gebruik van te 
maken in plaats van de auto.

Kwaliteitsimpuls keten

64 aanvragen ov-actie nieuwe  
bewoners Schuytgraaf

5 deelnemers probeerabonnement  
ov-actie Velperweg

Aanpak en resultaten

We stimuleerden bewoners van 5 wijken anders 
te reizen. Vooral wijken met veel verkeer naar 
Nijmegen-Heijendaal. Met de app Ring-Ring 
spaarden zij met elke gefietste kilometer voor 
een goed, lokaal doel. 

15 buurtinitiatieven

Bewonersaanpak

66 overstappers van 
auto naar fiets dankzij 
belonings actie Ring-Ring

747 deelnemers aan Ring-Ring

De meeste studenten aan de HAN en Radboud 
Universiteit reizen met de fiets en het ov. Onze 
maatregelen waren gericht op studenten die 
met de auto reizen. We stimuleerden ze buiten 
de spits te fietsen, niet met de auto te rijden, 
of buiten de spits met de auto te rijden. 

29 studenten  probeerden een e-bike uit

Studentenaanpak

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe tracédelen  
snelfietsroutes. 
Mook-Nijmegen,  
Dukenburg- 
Dukenburgsebrug, 
Trajanusplein

104 deelnemers 
 fietsstimulering en  
e-bike uitproberen

Zomer 2018 start de renovatie van de Waalbrug in 
Nijmegen. Diverse maatregelen moeten leiden 
tot minder autogebruik, meer fiets- en  
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip.

Nieuwe fietsroute 
over alternatieve brug 
Oversteek

Informatie campagne

Nieuwe ver
keerslichten

Beloning

Slim uit de Spits (SUDS)
Waalbrug

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

Aanpak en resultaten

Nijmegen

Met mobiliteitsscans gaven we organisaties inzicht 
in hoe medewerkers naar het werk reizen én wat 
het potentieel is om slimmer te reizen. Met 
deze informatie ontwikkelden we een aanpak 
op maat voor de werk gever. We hebben een 
aantal producten op de menukaart gezet 
waaruit werkgevers konden kiezen. Door 
gerichte maatregelen te treffen zijn veel 
medewerkers anders gaan reizen.

1.167 deelnemers fiets-
stimulering met beloning 
met 181 overstappers van 
auto naar fiets (CWZ)

Werkgeversaanpak

193 carpoolapp 
gebruikers  
Two Go  
(Heijendaal)

Op de campus Heijendaal werken de grote  
organisaties samen in de community  
Duurzaam Bereikbaar Heijendaal  

17 mensen  
probeerden ov uit

67 aanvragen 
voor 2 maanden 
ov uitproberen 
(Breng vrij)

We stimuleerden bezoekers van het centrum en 
de ziekenhuizen in Nijmegen om op een andere 
manier (met ov of fiets) of op een ander tijdstip 
(bijvoorbeeld na de spits) te reizen. 

1.322 deel
nemers door 
marketing-   
cam pagne  
Centrum

Bezoekersaanpak

Inzet reisinfor
matieportaal 
(wayfinding  
bij CWZ en  
Radboudumc)

Beloning 
voor reizen op 
ander tijdstip

1.754 ov 
 probeerkaartjes 
verstrekt 

Slim roosteren:  
innovatieve maatregel 

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de 
Radboud Universiteit passen de collegetijden aan om 
de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal 
te verminderen. Een veelomvattende operatie om 
medewerkers en studenten zo comfortabel en veilig 
mogelijk naar de campus te laten reizen. En een maat regel 
met impact: aanzienlijk minder reizigers tijdens de piek 
van de ochtendspits (verbetering van doorstroming op 
de weg, 27% minder in de bus, 19% minder in de trein en 
op fietspaden ook 19% minder).

Nieuwe bewoners van Waalsprong en 
Schuytgraaf mochten twee maanden 
lang gratis met de bus reizen met een 
persoonlijke ov chipkaart. Mensen 
maakten goed gebruik van 
deze actie



Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

Resultaten Arnhem:

Resultaten Nijmegen:

Aanpak en resultaten

760 fietsritten

Bewonersaanpak

104 deelnemers  
fietsstimulering

We stimuleerden bewoners van Arnhem (gebied 
Rijnstate), anders te reizen: met de fiets  
of deelauto. Met de app Ring-Ring spaarden  
zij met elke gefietste kilometer voor een 
goed, lokaal doel. Dit ondersteunden we 
met een informatiecampagne. 

Positieve feedback, belonen en de inzet 
van ambassadeurs om de doelgroep  
in beweging te krijgen. Het werkt!

De meeste studenten van de HAN en ArtEZ reizen 
met de fiets en het ov. Onze maatregelen waren 
gericht op studenten die met de auto reizen. 
We stimuleerden ze buiten de spits te fietsen, 
niet met de auto te rijden, of buiten de spits 
met de auto te rijden. Zo boden we gratis 
sporten aan tijdens de avondspits en met 
een CityChallenge werd gezocht naar 
innovatieve oplossingen.

65 deelnemers aan Sporty Spits (2 x per 
week gratis sporten tijdens de avondspits)

Studentenaanpak

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe    
snelfietsroutes
Arnhem- Wageningen  
Arnhem-Dieren en 
Arnhem-Zevenaar

25 deelnemers fietssti-
mulering met beloning

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

V.L.N.R: CONNY BIEZE (GEDEPUTEERDE), FILIP HENDRICKS (WINNAAR
NAAMGEVINGSWEDSTRIJD SNELFIETSROUTE ARNHEM-WAGENINGEN
ARNHEM WAGENINGEN), MAARTEN TJALLINGII (BEKENDE 
TOPSPORTER)

Aanpak en resultaten

We stimuleerden bewoners van 5 wijken anders 
te reizen. Vooral wijken met veel verkeer naar 
Nijmegen-Heijendaal. Met de app Ring-Ring 
spaarden zij met elke gefietste kilometer voor 
een goed, lokaal doel. 

15 buurtinitiatieven

Bewonersaanpak

66 overstappers van 
auto naar fiets dankzij 
belonings actie Ring-Ring

747 deelnemers aan Ring-Ring

De meeste studenten aan de HAN en Radboud 
Universiteit reizen met de fiets en het ov. Onze 
maatregelen waren gericht op studenten die 
met de auto reizen. We stimuleerden ze buiten 
de spits te fietsen, niet met de auto te rijden, 
of buiten de spits met de auto te rijden. 

29 studenten  probeerden een e-bike uit

Studentenaanpak

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe tracédelen  
snelfietsroutes. 
Mook-Nijmegen,  
Dukenburg- 
Dukenburgsebrug, 
Trajanusplein

104 deelnemers 
 fietsstimulering en  
e-bike uitproberen

Zomer 2018 start de renovatie van de Waalbrug in 
Nijmegen. Diverse maatregelen moeten leiden 
tot minder autogebruik, meer fiets- en  
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip.

Nieuwe fietsroute 
over alternatieve brug 
Oversteek

Informatie campagne

Nieuwe ver
keerslichten

Beloning

Slim uit de Spits (SUDS)
Waalbrug

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

• Doelgroep: studenten van HAN (Arnhem en 
Nijmegen), ArtEZ (Arnhem) en Radboud  
Universiteit (Nijmegen). De meeste reizen al 
met fiets en ov. Maatregelen waren daarom 
gericht op studenten die met de auto reizen

• We stimuleerden studenten buiten de spits te 
fietsen, niet met de auto te rijden, of buiten 
de spits met de auto te rijden. In Arnhem bv 
met gratis sporten tijdens de avondspits en 
met een CityChallenge op zoek naar 
innovatieve oplossingen

Naar Heijendaal komen dagelijks duizenden 
werk nemers en studenten. Uit de hele regio, 
op weg naar de Radboud Universiteit, het 
Radboudumc, het ROC en de HAN.

Samen met diverse bedrijven uit de regio is 
gekeken hoe Heijendaal duurzaam bereikbaar 
te houden. Eén van de initiatieven is de de 
carpool app TwoGo, die vraag en aanbod 
van ritten in deze regio koppelt. Eenvoudig, 
flexibelen voordelig.

Studenten stimuleren om  
anders te reizen

Opvallend resultaat: 
Slim roosteren
In Nijmegen passen de Hogeschool Arnhem- 
Nijmegen en de Radboud Universiteit hun college-
tijden aan. Om de drukte in de ochtendspits op en 
rond de campus Heijendaal te verminderen. Een 
maatregel met impact: aanzienlijk minder reizigers 
tijdens de piek van de ochtendspits (verbetering 
doorstroming op de weg, 27% minder in de bus, 19% 
minder in de trein en 19% minder op fiets paden).

Studenten

Carpoolen naar Heijendaal met carpool app TwoGo

Aanpak en resultaten

Nijmegen

Met mobiliteitsscans gaven we organisaties inzicht 
in hoe medewerkers naar het werk reizen én wat 
het potentieel is om slimmer te reizen. Met 
deze informatie ontwikkelden we een aanpak 
op maat voor de werk gever. We hebben een 
aantal producten op de menukaart gezet 
waaruit werkgevers konden kiezen. Door 
gerichte maatregelen te treffen zijn veel 
medewerkers anders gaan reizen.

1.167 deelnemers fiets-
stimulering met beloning 
met 181 overstappers van 
auto naar fiets (CWZ)

Werkgeversaanpak

193 carpoolapp 
gebruikers  
Two Go  
(Heijendaal)

Op de campus Heijendaal werken de grote  
organisaties samen in de community  
Duurzaam Bereikbaar Heijendaal  

17 mensen  
probeerden ov uit

67 aanvragen 
voor 2 maanden 
ov uitproberen 
(Breng vrij)

We stimuleerden bezoekers van het centrum en 
de ziekenhuizen in Nijmegen om op een andere 
manier (met ov of fiets) of op een ander tijdstip 
(bijvoorbeeld na de spits) te reizen. 

1.322 deel
nemers door 
marketing-   
cam pagne  
Centrum

Bezoekersaanpak

Inzet reisinfor
matieportaal 
(wayfinding  
bij CWZ en  
Radboudumc)

Beloning 
voor reizen op 
ander tijdstip

1.754 ov 
 probeerkaartjes 
verstrekt 

Slim roosteren:  
innovatieve maatregel 

De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de 
Radboud Universiteit passen de collegetijden aan om 
de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal 
te verminderen. Een veelomvattende operatie om 
medewerkers en studenten zo comfortabel en veilig 
mogelijk naar de campus te laten reizen. En een maat regel 
met impact: aanzienlijk minder reizigers tijdens de piek 
van de ochtendspits (verbetering van doorstroming op 
de weg, 27% minder in de bus, 19% minder in de trein en 
op fietspaden ook 19% minder).

KANS OP EEN LANG WEEKEND RIJDEN IN EEN ELEKTRISCHE BMW I3, ACTIE 
TIJDENS DE TWOGO WINWEKEN.



Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

Positieve feedback, belonen en 
de inzet van ambassadeurs om 
doelgroep in beweging te 
krijgen. Het werkt!

V.L.N.R: CONNY BIEZE (GEDEPUTEERDE), FILIP HENDRICKS (WINNAAR NAAMGEVINGS
WEDSTRIJD SNELFIETSROUTE ARNHEMWAGENINGEN ARNHEM WAGENINGEN), MAARTEN 
TJALLINGII (BEKENDE TOPSPORTER)

• Stimuleren fiets als alternatief voor de auto
• Door de fietsinfrastructuur te verbeteren
• En met Bike to Work-stimuleringsweken bij 

grote werkgevers. Medewerkers konden 
e-bikes uitproberen, een gratis opknapbeurt 
krijgen voor hun fiets en prijzen winnen in 
een loterij

Fietsen, mooi alternatief  
voor de auto

Resultaten Arnhem:

Resultaten Nijmegen:

Aanpak en resultaten

760 fietsritten

Bewonersaanpak

104 deelnemers  
fietsstimulering

We stimuleerden bewoners van Arnhem (gebied 
Rijnstate), anders te reizen: met de fiets  
of deelauto. Met de app Ring-Ring spaarden  
zij met elke gefietste kilometer voor een 
goed, lokaal doel. Dit ondersteunden we 
met een informatiecampagne. 

Positieve feedback, belonen en de inzet 
van ambassadeurs om de doelgroep  
in beweging te krijgen. Het werkt!

De meeste studenten van de HAN en ArtEZ reizen 
met de fiets en het ov. Onze maatregelen waren 
gericht op studenten die met de auto reizen. 
We stimuleerden ze buiten de spits te fietsen, 
niet met de auto te rijden, of buiten de spits 
met de auto te rijden. Zo boden we gratis 
sporten aan tijdens de avondspits en met 
een CityChallenge werd gezocht naar 
innovatieve oplossingen.

65 deelnemers aan Sporty Spits (2 x per 
week gratis sporten tijdens de avondspits)

Studentenaanpak

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe    
snelfietsroutes
Arnhem- Wageningen  
Arnhem-Dieren en 
Arnhem-Zevenaar

25 deelnemers fietssti-
mulering met beloning

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

V.L.N.R: CONNY BIEZE (GEDEPUTEERDE), FILIP HENDRICKS (WINNAAR
NAAMGEVINGSWEDSTRIJD SNELFIETSROUTE ARNHEM-WAGENINGEN
ARNHEM WAGENINGEN), MAARTEN TJALLINGII (BEKENDE 
TOPSPORTER)

Aanpak en resultaten

We stimuleerden bewoners van 5 wijken anders 
te reizen. Vooral wijken met veel verkeer naar 
Nijmegen-Heijendaal. Met de app Ring-Ring 
spaarden zij met elke gefietste kilometer voor 
een goed, lokaal doel. 

15 buurtinitiatieven

Bewonersaanpak

66 overstappers van 
auto naar fiets dankzij 
belonings actie Ring-Ring

747 deelnemers aan Ring-Ring

De meeste studenten aan de HAN en Radboud 
Universiteit reizen met de fiets en het ov. Onze 
maatregelen waren gericht op studenten die 
met de auto reizen. We stimuleerden ze buiten 
de spits te fietsen, niet met de auto te rijden, 
of buiten de spits met de auto te rijden. 

29 studenten  probeerden een e-bike uit

Studentenaanpak

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe tracédelen  
snelfietsroutes. 
Mook-Nijmegen,  
Dukenburg- 
Dukenburgsebrug, 
Trajanusplein

104 deelnemers 
 fietsstimulering en  
e-bike uitproberen

Zomer 2018 start de renovatie van de Waalbrug in 
Nijmegen. Diverse maatregelen moeten leiden 
tot minder autogebruik, meer fiets- en  
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip.

Nieuwe fietsroute 
over alternatieve brug 
Oversteek

Informatie campagne

Nieuwe ver
keerslichten

Beloning

Slim uit de Spits (SUDS)
Waalbrug

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

Fietsers

Pak een deelfiets!

“Helemaal in mijn nopjes op de fiets. 
Met maar 6 stoplichten op een afstand 
van 28 km. Met dank aan de 
snelfietsroute!”

50 GRATIS DEELFIETSEN OP 4 LOCATIES IN NIJMEGEN: P&R NOORD, BISSCHOP 
HAMERSTRAAT, PLEIN 1944 EN PARKEERGARAGE MARIËNBURG. WWW.OVELO.NL



Als werkgever geïnteresseerd in 
een mobiliteitsscan van uw bedrijf? 

Neem contact op met Arno van 
der Steen van VNO-NCW. Arno 
van der Steen is bereikbaar via:
vandersteen@vno-ncwmidden.nl 
en 06-537 612 33.

Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

• Regio Arnhem Nijmegen neemt deel aan het 
landelijke ITS-project Talking Traffic

• ICT-innovatie in verkeerssystemen bevordert 
de doorstroming

• In Arnhem en Nijmegen worden in totaal 
52 vri’s aangepast

• Project wordt landelijk geëvalueerd door TNO

• Bestel- en vracht-
verkeer staat vaak in 
de file en zorgt zelf 
ook voor drukte op 
de weg

• Truckspotting: Het 
logistieke verkeer 
hebben we op 
belang rijke locaties 
gevolgd en aanslui-
tend gestimuleerd 
de spits te mijden. 

• Denk aan maatregelen als: slimmere bevoor-
rading, planning, personeelsinzet, samen-
werking, bundelen van vrachten, rijden op 
andere tijden, rijden met ander vervoermiddel

Onze Mobiliteitsmakelaar heeft diverse acties 
opgestart voor: 
• 7 aangesloten bedrijvenverenigingen
• 2.500 bedrijven bij aangesloten verenigingen
• 3.420 werknemers bij bedrijven met 

initiatieven

Aanpak regiobreed zorgt 
voor mooie resultaten

Intelligente 
transportsystemen (ITS) 

Inzet Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW

Logistiek

 “Dankzij actuele verkeers-
informatie  kunnen wegge-
bruikers beter anticiperen 
op verkeers situaties. Vóór 
de reis maar ook onderweg. 
En dat is weer goed voor 
de door stroming van het 
verkeer.

Containerterminal in 
Doesburg is geschikt 
gemaakt voor duurzaam 
transport over water



Evaluatie programma

Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

• Rijkswaterstaat verbreedde de A12 tussen Ede 
en knooppunt Grijsoord in beide richtingen 
van 2x2 naar 2x3 rijstroken

• Tijdens de werkzaamheden kregen auto-
mobilisten een financiële beloning als ze 6 
weken de ochtend- en/of avondspits meden

• Ruim 2.500 deelnemers 

• Zomer 2018 start de renovatie van de 
Waalbrug in Nijmegen

• Diverse maatregelen moeten leiden tot 
minder autogebruik, meer fiets- en 
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip:

Spits mijden? Beloning!

Aanpak en resultaten

We stimuleerden bewoners van 5 wijken anders 
te reizen. Vooral wijken met veel verkeer naar 
Nijmegen-Heijendaal. Met de app Ring-Ring 
spaarden zij met elke gefietste kilometer voor 
een goed, lokaal doel. 

15 buurtinitiatieven

Bewonersaanpak

66 overstappers van 
auto naar fiets dankzij 
belonings actie Ring-Ring

747 deelnemers aan Ring-Ring

De meeste studenten aan de HAN en Radboud 
Universiteit reizen met de fiets en het ov. Onze 
maatregelen waren gericht op studenten die 
met de auto reizen. We stimuleerden ze buiten 
de spits te fietsen, niet met de auto te rijden, 
of buiten de spits met de auto te rijden. 

29 studenten  probeerden een e-bike uit

Studentenaanpak

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe tracédelen  
snelfietsroutes. 
Mook-Nijmegen,  
Dukenburg- 
Dukenburgsebrug, 
Trajanusplein

104 deelnemers 
 fietsstimulering en  
e-bike uitproberen

Zomer 2018 start de renovatie van de Waalbrug in 
Nijmegen. Diverse maatregelen moeten leiden 
tot minder autogebruik, meer fiets- en  
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip.

Nieuwe fietsroute 
over alternatieve brug 
Oversteek

Informatie campagne

Nieuwe ver
keerslichten

Beloning

Slim uit de Spits (SUDS)
Waalbrug

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.

Slim uit de Spits A12 Slim uit de Spits Waalbrug

Gebiedsaanpak

Regio

Intelligente  
transportsystemen (ITS)

Logistiek

De regio Arnhem Nijmegen neemt deel aan 
het landelijke ITS-project Talking Traffic. Met 
dit project bevorderen we de doorstroming 
met ICT-innovatie in verkeerssystemen. In 
Arnhem en Nijmegen worden in totaal 52 
vri’s aangepast. Dit project wordt landelijk 
geëvalueerd door TNO.

Bestel- en vrachtverkeer staat vaak in de file en 
zorgt zelf ook voor drukte op de weg. Truckspot-
ting: Het logistieke verkeer  hebben we op 
 belangrijke locaties gevolgd en aan sluitend 
gestimuleerd de spits te mijden. Denk aan 
slimmere bevoorrading, planning, perso-
neelsinzet, samenwerking, het bundelen 
van vrachten en het rijden op  andere 
 tijden of met een ander vervoermiddel. 
Ook is de containerterminal in Does-
burg geschikt gemaakt voor duur-
zaam transport over water.

Aanpak en resultaten

Werkgevers in Arnhem en Nijmegen 
deden mee aan Bike to Work en  
kregen zo hun medewerkers  
vaker op de fiets.

Inzet van VNO-NCW:  
Mobiliteitsmakelaar 

Met de inzet van de mobilteitsmakelaar van VNO-
NCW zijn diverse acties opgestart: 7 aangesloten 
bedrijvenverenigingen, 2.500 bedrijven bij aan-
gesloten verenigingen en 3.420 werknemers 
bij bedrijven met initiatieven.

Rijkswaterstaat verbreedde de A12 tussen Ede en 
knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2x2 
naar 2x3 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden 
kregen automobilisten een financiële beloning 
als ze zes weken de ochtend- en/of avond-
spits meden. 

Ruim 2.500 deelnemers aan  
Slim uit de Spits A12 

Slim uit de Spits (SUDS)

Aanpak en resultaten

We stimuleerden bewoners van 5 wijken anders 
te reizen. Vooral wijken met veel verkeer naar 
Nijmegen-Heijendaal. Met de app Ring-Ring 
spaarden zij met elke gefietste kilometer voor 
een goed, lokaal doel. 

15 buurtinitiatieven

Bewonersaanpak

66 overstappers van 
auto naar fiets dankzij 
belonings actie Ring-Ring

747 deelnemers aan Ring-Ring

De meeste studenten aan de HAN en Radboud 
Universiteit reizen met de fiets en het ov. Onze 
maatregelen waren gericht op studenten die 
met de auto reizen. We stimuleerden ze buiten 
de spits te fietsen, niet met de auto te rijden, 
of buiten de spits met de auto te rijden. 

29 studenten  probeerden een e-bike uit

Studentenaanpak

De fiets – als alternatief vervoermiddel voor de 
auto in de regio Arnhem Nijmegen – hebben we 
gestimuleerd door de fiets infra structuur te  
verbeteren én met diverse acties. 

Kwaliteitsimpuls fiets

3 nieuwe tracédelen  
snelfietsroutes. 
Mook-Nijmegen,  
Dukenburg- 
Dukenburgsebrug, 
Trajanusplein

104 deelnemers 
 fietsstimulering en  
e-bike uitproberen

Zomer 2018 start de renovatie van de Waalbrug in 
Nijmegen. Diverse maatregelen moeten leiden 
tot minder autogebruik, meer fiets- en  
ov-gebruik, de keuze voor een andere route, 
en/of het reizen op een ander tijdstip.

Nieuwe fietsroute 
over alternatieve brug 
Oversteek

Informatie campagne

Nieuwe ver
keerslichten

Beloning

Slim uit de Spits (SUDS)
Waalbrug

Bike to Workstimuleringsweken bij grote werkgevers 
Medewerkers konden e-bikes uitproberen, een gratis 
opknapbeurt krijgen voor hun fiets en prijzen winnen  
in een loterij. Uiteindelijk zijn er meer dan 12.000  
fietsritten tijdens de ochtendspits in de regio Arnhem  
en Nijmegen geregistreerd.
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Slimopweg Arnhem Nijmegen 
2015-2017

Bereikbaarheid regio Arnhem 
Nijmegen verbeterd
Lange adem nodig bij gedragsverandering reizigers

• Door de acties zijn nieuwe samenwerkings-
verbanden ontstaan zoals de werkgevers-
community Arnhem en Duurzaam Bereikbaar 
Heijendaal.

• Deze netwerken gaan ook na afronding van 
Slimopweg verder.

• Mede hierdoor heeft het programma geleid 
tot een duurzame verbetering van de bereik-
baar heid in de regio Arnhem Nijmegen en de 
luchtkwaliteit van de regio.

Gerealiseerd aantal 
spitsmijdingen (conform 
evaluatie projecten 2015-2017)
• Gebiedsaanpak 486
• Slim uit de Spits A12 802
• Truckspotting 122

Totaal 1.410 

Te verwachten aantal 
spitsmijdingen
• Verbrede werkgeversaanpak 

VNO-NCW  150
• Slim uit de Spits Waalbrug  500
• Truckspotting  60
• Containerterminal  

Doesburg  40

Totaal 750*

Resultaten Verbeteringen voor de  
langere termijn

De regio Arnhem Nijmegen zet de 
aanpak van Beter Benutten Vervolg 
door in het programma Sámen, Slím 
& Schóón, gericht op verandering in 
mobiliteitsgedrag en duurzame 
mobiliteit.

Hoe verder?

Met circa 2.200 verwachte spitsmijdingen per dag is de bereikbaarheid in de regio 
Arnhem Nijmegen verbeterd. Een spitsmijding betekent dat de forens de keuze maakt 
voor een andere route, een ander vervoermiddel of een ander moment van reizen. 
Of dat hij helemaal niet reist in plaats van aan te sluiten in de file.

• Gedragsbeïnvloeding kost veel tijd en vraagt 
om intensieve samenwerking met partners 
van over  heden, vervoerders en bedrijfsleven. 
Bovendien vraagt het verschillende bena-
derings  wijzen om tot duurzame gedrags-
verandering bij forenzen te komen. 

• De kans op gedragsverandering is het grootst 
als zich veranderende omstandigheden voor-
doen, denk aan een nieuwe fietsver binding, 
toename van files, wegwerkzaam heden, 
bedrijfs verhuizing. Dit moment van ‘sense of 
urgency’ is hét moment om het gedrag te 
beïnvloeden. 

• Kleine duwtjes met probeer- en ervaaracties 
en beloningen, ondersteund door een 
wervende informatiecampagne, kunnen al 
snel drempel verlagend werken.

In planning
• Slim roosteren
• Wayfinding Heijendaal en CWZ
• Fietsroutes
• Werkgeversaanpak VNO-NCW
• E-consulting Heijendaal
• Mobility as a Service-Heijendaal “We blijven samen met u werken  

aan de bereikbaarheid van 
regio Arnhem Nijmegen”

*De verwachting is dat dit resultaat in de loop van 
2019 beschikbaar komt.
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Heyendaal is één van de vier kerngebieden in Nij-

megen waar automobilisten gemotiveerd moeten 

worden de spits te gaan mijden. Deze uitdaging 

vormt een essentieel onderdeel van het landelijke 

programma Beter Benutten Vervolg, dat in de regio 

Arnhem-Nijmegen Slim op weg heet. De eerste idee-

en voor oplossingen werden onlangs gelanceerd.

Naast Heyendaal zijn ook het centrum, de Westkanaalzone 

en (omgeving) Canisius Wilhelmina Ziekenhuis aangewezen 

als Nijmeegse ‘probleemgebieden’. Deze vier vormen samen 

met vier Arnhemse kerngebieden de grootste knelpunten in 

de regio. Uitgangspunt van het Beter Benutten Vervolg-pro-

gramma is het aantal vertraagde autoritten in de spits in de 

periode tot 2018 met zo’n 10 procent te verminderen. Oplos-

singen dienen gevonden te worden in het mobiliteitsgedrag 

van reizigers en niet op het gebied van de infrastructuur. 

Hamvraag

In Heyendaal zou het doel behaald worden als zo’n 370 

automobilisten in het vervolg de spits zouden mijden. Be-

nadering van automobilisten zou moeten kunnen gebeuren 

in hun wijk van vertrek, onderweg naar het werk en via de 

werkgever. Hamvraag is natuurlijk: hoe krijg je reizigers 

zover dat ze de spits gaan mijden? Niets zo lastig namelijk 

als het gedrag van mensen veranderen. Sleutelbegrippen 

     Ook in Heyendaal moeten automobilisten   spits gaan mijden
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daarbij: gedragsbeïnvloeding die uiteindelijk tot daadwerke-

lijke gedragsverandering gaat leiden. 

Hackathon

Concrete oplossingen zijn dus nodig om de verkeersproble-

men op en rond de campus aan te pakken. Het feit dat daar 

de Radboud Universiteit, de HAN en het Radboudumc dicht 

op elkaar zitten, leidt namelijk tot overvolle bussen, files en 

gevaarlijke situaties op de weg.  

En juist concrete oplossingen stonden centraal tijdens een 

medio december gehouden bijeenkomst, een zogeheten 

hackathon. Belegd door de gemeente en de provincie gin-

gen, binnen een tijdsspanne van 30 uur, zo’n 50 ontwerpers, 

creatieven technici, ontwikkelaars en programmeurs aan de 

slag met ‘hacken’, oftewel onderzoekend programmeren. In-

zet: kom maar op met die slimme, digitale oplossingen voor 

het verkeersvraagstuk in Heyendaal! Op Hazenweb.nl vindt u 

een video-impressie van dit evenement. 

Slimme apps

En aangedragen werden ze, slimme oplossingen. Zo ging-

Team Cortisol Solutions er uiteindelijk met de prijs voor 

het beste idee vandoor. Met hun Schagile, een slimme app 

waarin OV-informatie en -capaciteit gekoppeld is aan les-

roosters van de onderwijsinstellingen in Heyendaal, sleepten 

de makers e 2.500,- in de wacht. 

De tweede plaats was voor Team Hey Bike, dat een app 

ontwikkelde die gekoppeld is aan een pas en een fiets. Stu-

denten wordt een alternatief geboden voor de overvolle bus 

door een gratis fiets te lenen vanaf bijvoorbeeld stations als 

Goffert en Lent. 

Brons was er voor nog een app: OV Rewards, die inzichtelijk 

maakt hoeveel tijd het daadwerkelijk kost om met de fiets of 

bus te gaan. De vertraging door overvolle bussen die voor je 

neus wegrijden, wordt meegerekend in de reistijd.  

Oproep

Maria Buur, namens de gemeente als projectleider betrok-

ken bij Slim op weg, houdt zich voornamelijk bezig met de 

bewonersaanpak. Buur wijst erop dat ook gekeken wordt 

naar wegen als de Groenestraat, Slotemaker de Bruïneweg 

en Rijksweg/St. Annastraat (vanuit Malden). “Juist ook op de 

toegangswegen naar de campus doen zich problemen voor. 

Vandaar dat wij inmiddels ook al een paar keer bij de wijk-

raad Sint Anna/Heyendaal zijn aangeschoven. We zitten mo-

menteel in de fase dat we de aanpak zoveel mogelijk handen 

en voeten gaan geven en echt concreet willen maken. Zeker 

geen eenvoudige opgave, want de situatie is nogal complex 

en het raakt uiteraard ook aan aanpalende wijken. En we wil-

len de zaken echt zoveel mogelijk in samenhang met elkaar 

en met bewoners en de doelgroep aanpakken. Veelomvat-

tend dus. Willen mensen hierover meedenken, dan kunnen 

ze zich bij ons melden. Het moet dan niet gaan over situaties 

waar mensen last of hinder ondervinden want die heb-

ben we aardig in beeld, maar echt over oplossingsgerichte 

ideeën. Dus voor suggesties, tips, trucs en waarschuwingen, 

mail naar m.buur@nijmegen.nl.”

Roeland Loosen

     

     Ook in Heyendaal moeten automobilisten   spits gaan mijden
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