Verslag dialoog met stakeholders
Inspiratiesessie 25 april 2022

Hoe ziet duurzame mobiliteit er in de regio Arnhem-Nijmegen er over 5 jaar uit?
Bouw mee aan een nieuw programma voor slimme en schone mobiliteit 2023-2026.
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Datum
Programma
Dialoogronde 1
Dialoogronde 2
Aantal deelnemers
Locatie

: ma 25 april 2022
: 15.00 – 17.30
: 30 minuten
: 45 minuten
: 21
: Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

Doel
Deze inspiratiesessie is bedoeld om samen met een brede vertegenwoordiging van stakeholders te
bouwen aan het nieuwe programma Slim & Schoon Onderweg. Door gebruik te maken van hun
kennis, ervaring en wijsheid zal de kwaliteit van het programma verbeteren en het draagvlak
toenemen. De deelnemers aan deze sessie hebben werkelijk een stem want ze bouwen mee aan het
nieuwe programma Slim & Schoon Onderweg 2023-2026.
Centrale vraag
Hoe ziet duurzame mobiliteit van mensen en goederen er over 5 jaar uit in de regio Arnhem Nijmegen?
We vragen input van de deelnemers op de volgende vragen:
•
•

Hoe ziet duurzame mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen er over 5 jaar uit en wat is daar
volgens jou voor nodig?
Wat kunnen jij en jouw organisatie doen om duurzame mobiliteit te stimuleren? Wat kan ons
programma doen?

In dialoog
We verdelen de deelnemers in 4 groepen. Elke groep neemt deel aan een dialoogtafel met 1
gespreksleider en 1 notulist. We gaan in dialoog in 2 rondes. In ronde 1 halen we de dromen op met
de werkvorm ‘I Wish’. In ronde 2 beoordelen we de dromen op haalbaarheid en werken we de beste
ideeën uit met de werkvorm ‘Future jump’. We springen 5 jaar vooruit en doen alsof het
droomplaatje al gerealiseerd is en maken de vertaalslag naar te nemen acties in een kort actieplan.
Groep 1 doet alsof de droom een groot succes is geworden, groep 2 doet alsof de droom mislukt is.
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Beeldverslag
De belangrijkste inzichten uit de hele inspiratiesessie leggen we vast op een grote overzichtstekening
en één tekening per dialoogronde.
Een impressie met inzichten en aandachtspunten uit de hele sessie:

Samenvatting dialoogronde 1 - groep 1

Samenvatting dialoogronde 2 – groep 2
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Observaties en inzichten
Inleiding Henriette Tiemens, directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Integraal, verbonden, productiviteit, economie, krapte, groeicapaciteit bedrijvigheid. Enorme groei
aantal woningen; Slim & Schoon Onderweg is nodig om die groei te faciliteren. Gedragsbeïnvloeding
mijden, spreiden en anders. Verschuiving focus Rijksoverheid qua werkgelegenheid naar het oosten
van Nederland.
Presentatie Geert Kloppenburg, mobiliteitsstrateeg
Zijn film over strategische veranderingen op gebied van mobiliteit: De stad van nu en straks; we
hebben wat te kiezen.
Zoek elkaar op via de sociale netwerken, goede voorbeelden delen. In dialoog met de deelnemers
kwamen de volgende mobiliteits-thema’s naar voren om zo snel op te pakken in de regio ArnhemNijmegen:
•
•
•
•
•

De straat inrichten als leefgebied en teruggeven aan de mensen
Betalen naar gebruik
Durf ‘harde’ beslissingen te nemen en ga het doen!
Bewuster kiezen of je reist, hoe je reist en op welke manier
MaaS

Zijn stelling:
Er is geen gebrek aan ruimte, maar gebrek aan juiste keuzes.
Integraal wonen, werken, leven, reizen, data-analyse: Onderzoek gericht op reistijd. Kaders
uitvragen. Veranderingen modal split. Aantal auto’s, aantal SUV’s (groter dan aantal elektrische
auto’s). Bezorg economie, werkgelegenheid (waar en waarom) positioneren. Werkvloer arbeiders
stimuleren. Woningen en de ruimte die ze innemen: welke woningen hebben we echt nodig?
Doorschuiven van woningen als deze niet meer passend zijn voor het aantal bewoners. Woningen
bouwen voor specifieke doelgroepen (ouderen en studenten). Logistiek (snelwegverkeer) is
noodzakelijk. Overall zelfde aanbod betekent het netwerk goed voorzien.
Speerpunten:
• Hoe kunnen we pakketbezorging efficiënter organiseren? Een miljoen diesel bestelwagens
die twee keer per dag een pakket bezorgen. Snoeihard ingrijpen.
•

Vervoersarmoede: 4 miljoen mensen/verplegers/Kop van Zuid: kleine kopgroep; geen
vervoer voor deze doelgroep: werknemers Heineken, ouderen. Alleen reistijdwinst.
Meerdere petten op hebben en beeld hebben welke partijen je samen moet brengen. De
overheid moet regie nemen, niet aan marktpartijen vragen om regie te nemen.

•

OV-bedrijven: wensen van overheid matchen niet met wensen vanuit (potentiële) gebruikers.
De vraag werd teruggelegd: wat zou je doen als wethouder? Terug naar de gebruiker van de
straat en dan de mobiliteitsarmoede. Zorgen voor veiligheid.
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Uitwerking dialoogsessies
Dialoogronde 1 en 2
• I Wish: “Wat is jouw droom, jouw ideaalbeeld van duurzame mobiliteit van mensen en goederen
over 5 jaar in de regio Arnhem-Nijmegen?”
• Ideeën ranken, future jump en actieplan
UITKOMSTEN GROEP 1
Gespreksleider: Climmy Hanssen. Notulist: Sanne Hendriks

Dromen / wensen
Schoon vervoer van goederen en pakketten. Overheid grijp in! (1e idee)
Preventief aanpakken - werkgeversaanpak (2e idee)
Werk maken van spits mijden en spits spreiden: werktijden,
kantoorbezetting
Minder reisbewegingen en minder consumeren meer in balans
Een centrale hub in iedere wijk/dorp voor circulaire economie
Werk maken van spits mijden en spits spreiden. LEF!!!
Meer ‘Slim’: over domeinen heen samenwerken, verschonen van wagenpark
Bestuurders met lef die impopulaire maatregelen durven te nemen
Een echt verkeerveilige regio met nul verkeersdoden
Gratis openbaar vervoer voor iedereen

Now
4x

1x
1x
2x
2x
1x
1x

Wow How
5x
1x

1x
2x
1x

3x
3x

6x
2x
2x

Schoon vervoer van goederen en pakketten. Overheid grijp in! – SUCCES
Er is een landelijke wet ingevoerd
hUBS voor pakketten bij elke ‘supermarkt’ als keuzeoptie
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Aan de rand van de stad zijn hUBS voor grote vrachtauto’s / bussen
Met schoon vervoer naar de huizen
Arbeidsvoorwaarden voor bezorgpersoneel beter. Bezorgen krijgt een prijskaartje
Streekvervoer e.d. vervoert pakketjes, deze vervoersmiddelen rijden toch al
Schoon vervoer van goederen en pakketten. Overheid grijp in! – MISLUKT
De ‘wil’ van de consument is er niet
Kosten! Budget businesscase
De markt grijpt in > socialisme
Geen acceptatie (grote partijen). Kunnen is 95% willen
Imago fietskoeriers
Vakmensen / technische mensen nodig
Techniek is nog niet zo ver
Ondernemers willen niet
Schoon vervoer van goederen en pakketten. Overheid grijp in! - ACTIEPLAN
Actie
Bijdrage
Thema’s
hUBS ontwikkelen en plan
Schoon leveren van goederen
uitwerken met voor- en nadelen
Streekbussen volladen met
Overheid: wet- en regelgeving Efficiënt vervoer
pakketten
maken en kaders stellen
Pakketcontainers faciliteren
Overheid
Efficiënte logistiek
door de overheid
Locaties fietskoeriers aanwijzen
Overheid
Kluisjes-system hUBS (niet in de Gemeenten
Efficiënte logistiek
wijken). Lokaal aanbesteden
Haalbaar en betaalbaar maken
Verandering samen in gang
Werkgeversaanpak
voor ondernemers:
zetten
• Voorbereiden
• Helpen met business case
Kunnen = 95% willen
Lenig beleid maken, draagvlak Flankerend beleid
in wijken organiseren
Observaties groep 1:
Vijf jaar is kort. Fietskoerier: groeiende stadsregio. Bezorgeconomie. Steden worden niet afgesloten.
Meer regie innemen als overheid. Op een schonere manier bezorgen kan sneller dan marktpartijen
beweren. Niet alleen minder consumeren maar ook meer gericht consumeren: lokaler en duurzamer.
Verstandiger omgaan met mobiliteit. Op andere manier naar Outlets reizen. Meer samenwerken,
minder consumeren, Meer in balans. Structureel meer en goedkoper OV. Centrale depots aan de
rand van steden waar alle goederen bij elkaar komen. Milieuvriendelijke elektrische karretjes als op
Schiphol inzetten en langs winkels rijden.
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Iedereen kan iets om duurzamer te reizen: vaker fietsen, wandelen of met het ov reizen. We hebben
bestuurders met LEF nodig en een goed verhaal, zodat wij dat kunnen ondersteunen. Bestuurders die
durven te kiezen en impopulaire maatregelen durven te nemen. Ontwikkel een netwerk van
deelmobiliteit en maak dat vraaggestuurd. Stel parkeergarages van bedrijven ter beschikking voor
sport in het weekend.
Verkeersveiligheid als breekijzer om te komen tot veilige deur tot deur-verbindingen voor fietsers.
Maak een verkeersveilige GMR. De poot SLIM groter maken met slimme data en het haalbaar en
betaalbaar maken van een schoner wagenpark voor bedrijven.
Vraag aan S&SO: krijgt duurzame mobiliteit in de volle breedte aandacht in het nieuwe programma?
Houd het brede belang en de inzet van ambtenaren in de gaten. Niet alleen richten op forenzen.

UITKOMSTEN GROEP 2
Gespreksleider: Sebastiaan Dommeck / Notulist: Chris van der Hulst

Dromen / wensen
Vervoer op maat voor verschillende reizigers (student, medewerker etc.).
Geen OV-kaart maar mobiliteitskaart.
Samenwerking privaat – publiek etc. om te innoveren: innovatielab
Ketenmobiliteit verbeteren: makkelijk overstappen
Minder auto’s in steden, goede afvang aan rand van de stad en goede
manier om naar bestemming te komen
Méér OV-aanbod, hoogfrequent OV
Bundelen van vervoersstromen waar het kan, b.v. fietsers
• Straat als leefgebied:
• Alternatief voor auto -> deelmobiliteit
• Lagere parkeernorm

Now
2x

Wow How
2x

2x
1x
2x

1x

1x
1x

1x
1x
4x

1x
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• Deelmobiliteit
• Parkeren: hoge kosten, duur maken
• Duurzaam vervoer: actief, efficiënt ruimtegebruik
Minder vervoersbewegingen, b.v. met logistieke hub aan stadsrand door alle
betrokken organisaties
Mobiliteit aan laten sluiten bij economie, moet passen. Werk en wonen
dichter bij elkaar (letterlijk en figuurlijk) door slimme mobiliteitsoplossingen,
kijken naar de regionale economie, winkels uit het stadscentrum?
Schone logistiek die vlekkeloos verloopt. B.V. hubs, elektrisch rijden met 1
grote vrachtwagen of meerdere kleine?
Overheid moet een beslissing nemen: Wat is ons doel? Wat is onze visie?
Hier niet van afwijken.

2x
7x

1x

1x

1x

2x

Straat als leefgebied – SUCCES
Inzicht in de opgave → Bestuurlijk LEF nodig!
• Sturing
• Keuzes nemen en deze ook uitleggen
Minder auto’s:
• Geparkeerd: norm + €
• Rijdend: 30 km/u
Alternatieven:
• OV
• Deelmobiliteit + keten
• Fiets
• Voetganger
€€€: investering korte termijn, besparing op lange termijn.
Inrichtingsopgave: straat als leefgebied

Straat als leefgebied – MISLUKT
Te veel privaat bezit in de straat: (huis, auto, grond); daar heb je als overheid geen zeggenschap
over.
Niet iedereen woont dicht bij het werk en heeft dus nu eenmaal een auto nodig
Mens is gewoontedier (vrijheid van de eigen auto, keuzevrijheid is belangrijk)
Cultuur: auto is vanzelfsprekend
Gebrek aan lef / visie: iemand moet hierin het voortouw nemen en beslissingen nemen

8

Straat als leefgebied - ACTIEPLAN
Actie
Verbeelden nieuwe straat met VR-bril
Agenderen door GMR
Leveringen bundelen door Velocity e.a.
Proeftuin in bepaalde straat
Goed verhaal hebben als overheid en
organisaties meenemen: doelgroepgericht,
persoonlijk, solidair

Bijdrage

•
•
•

Thema’s

Kosten-baten analyse
Waar zit het geld?
Gemeente, provincie,
Rijk én gebruiker betalen

LEF!!
Parkeerplaatsen weghalen, groen terug
Investeren in fiets- en OV infrastuctuur
Parkeren = betaald
Praten met werkgevers

Observaties groep 2:
Dichterbij brengen van wonen, werken en slimme mobiliteit. Weten waar we mee bezig zijn en
richting hebben, hUBS ontwikkelen. Minder vrachtwagens met veel uitstoot, maar meer bundelen in
langere termijn. Moeten we geen beslissingen nemen over bezorgservice? Meer alternatieven, meer
deelmobiliteit, mobiliteit is geen doel op zich. Philipsdorp: wonen naast werken. Waarom het nog
niet lukt? Zelf kunnen kiezen welk vervoer via mobiliteitskaarten. Veel meer bundelen, en daar waar
het uitwaaiert dit faciliteren. Inclusiviteit, ouderen, er altijd kunnen komen. Schonere logistiek
tastbaarder maken: laadinfrastructuur, niet te veel oponthoud. Samen oplossingen vinden. Nijmegen
stadscentrum wordt meer horeca van gemaakt. Minder vervoer naar centrum, winkels trekken weg.
Samenwerking privaat-publiek. Veel weten we nog niet. Nieuwe economieën maken. Proeftuinen.
Afvangen op stadsranden. Alleen noodzakelijk (goederen)vervoer. Alternatieven nodig hebben.
Vertaalslag van dossier naar elektrisch is niet toereikend. Ook minder verplaatsen en ander vervoer.
HOE? Beslissingen nemen als overheid. Momenten aangrijpen om gewoontes te doorbreken.
Situationeel: overheid wordt als 1 gezien. Als ondernemer weten waar je aan toe bent. Waar ligt die
keuze dan?
Meest kansrijke Idee:
•

Straat als leefgebied
Kan niet: te veel privaat bezit. Niet iedereen werkt dichtbij. Mens is gewoontedier. Auto is
een cultuur-aspect.
Lukt zeker: wakker zijn. Lef & sturing op minder auto’s (parkerend en rijdend). Alternatieven
bieden en specifieke inrichting ruimte (STOMP). Verbeelden van die nieuwe straat (droom
inzichtelijk maken (met studenten).
9

Welke thema’s agenderen als regio:
•

Vervoersstromen bundelen betekent de juiste partijen bij elkaar brengen. Proeftuinen
opzetten. Het juiste verhaal scherp hebben en vertellen. Relevante partijen betrekken.
Rekening houden met ‘what’s in it for you’.

•

Alternatieven bieden. Gescheiden fietspaden, begrenzing in auto’s, aanpakken met
werkgevers, parkeerplaatsen wegnemen, anders inrichten van de ruimte.

•

Financiering. Uiteindelijk betalen we het met z’n allen. Alle overheden doen mee. Kostenbaten analyse maken. De gebruiker betaalt. Uit het reguliere denken stappen. Weten waar
het geld echt in (gaat) zitten.

UITKOMSTEN GROEP 3
Gespreksleider: Carl Bieker. Notulist: Lida Luijten

Dromen / wensen
Duurzaam met name voor specifieke doelgroepen en gericht op veiligheid.
ADCDE-Vervoer (Aantrekkelijk, Betaalbaar, Comfortabel, Duurzaam,

Now

Wow How

Efficient). Van Autovervoer (AV) naar Openbaar Vervoer (OV).
Wonen en werken bij elkaar brengen (reisbewegingen en reistijd
verminderen, meer woon-werk op de fiets of met openbaar vervoer).
Toewerken naar een stadsregio 2.0, lokaal gericht.
Observaties groep 3:
De verwachting (ANWB) is dat de drukte op de weg hoger ligt dan in 2019. Door het bewust kiezen
van reizen door middel het faciliteren van keuzes, kan een gewoonte van kiezen voor autovervoer
doorbroken worden.
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Hindernissen:
• De reizigers hebben vaak niet het idee dat het OV een alternatief is. Nadeel van het OV zijn de
wisselende reistijden/haltes. Het vaak wisselen van naam van bijv. de OV-regiotaxi werkt nadelig.
De auto blijft stabiel over de jaren heen.
• De wijken zijn net te groot om geen OV-lijn aan te bieden maar te klein voor regulier OV. Vraag
naar afhankelijk vervoer scherper, sterker en efficiënter maken. Het loopt vast op piketpaaltjes:
wel / geen OV.
• De drempel voor het boeken via internet is te hoog.
• Bedrijventerreinen starten vaak om 5 uur morgens en gaan tot ‘s nachts door. Het openbaar
vervoer is vaak geen opties. Lopen of fietsen is vaak gevaarlijk als er weinig sociale controle is,
daardoor wordt er toch gekozen voor de auto. Bedrijven op bedrijventerreinen geven aan in
vacatures als eis: in bezit van rijbewijs.
Eventuele oplossingen:
•

Een hub kan op verschillende manieren ingevuld worden. Wisselen van vervoer ook op
verschillende plekken aanbieden/faciliteren.

•

Meeste subsidies gaan naar Tesla’s. De rest nog niet betaalbaar. Scooters ed. zijn nog wel
betaalbaar en duurzaam, elektrische fietsen ed. faciliteren.

Ideeën voor het nieuwe Programma:
• Buitengebied: Er zijn 4 miljoen mensen in Nederland die in shifts werken en vaak aangewezen zijn
op personenvervoer. Dit zijn in onze regio een paar honderdduizend personen. 10% minder
bewegingen op de weg, lost het fileprobleem op.
• Werkgeversaanpak A12, qua belasting nog steeds omhoog. Spreken we de juiste mensen? We
missen hier nog de weggebruikers. Hoe krijgen we deze dichter bij hun werk of hoe kunnen we
hen faciliteren om andere vervoersbewegingen te maken?
Wat kan Kennisnetwerk AN betekenen voor de forens (in de spits)?
Van 6 tot 9 uur blijft het druk en duur (trolleybus). De opgave zou zijn: mensen uit het OV tussen 6 en
9 uur en tussen 4 en 7 uur (thuiswerken/fiets/lopen). De productiesector is veel minder flexibel. En
het vervoer moet betrouwbaar zijn.
Hoe gaan we de komende opgave (tussen 5 en 10 jaar) en de totale bereikbaarheid van de regio
efficiënter organiseren? Met name tussen de verschillende modaliteiten: laadpalen, privé versus
verkeersveiligheid efficiënter organiseren en faciliteren?
•

Beter borgen van samenwerking (partnership) tussen Rijk/provincie en gemeenten. We hebben
elkaar nodig.

•

Programmasetting in de volle breedte oppakken en niet alleen de A12, dat is maar een fractie
van wat we willen. Hyperspits afvlakken, mee doorgaan met een plus erop.

•

Verstedelijking/verduurzaming van de regio.
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•

Universiteit/HAN verschuiven van lestijden. Breder trekken, mobiliteit ook buiten de spits beter
reguleren of richting OV.

•

Met grote werkgevers contacten leggen en afspraken maken als grote jongens. MKB is meer
maatwerk.

•

Andere kijk op mobiliteit, richten op het MKB of de woonkant? Doelgroepen aan de
bestemmingskant of vanaf de startkant?

•

Beschikbaar stellen van e-bikes is dichter bij de persoon staan. Alleen gefocust op grote jongens
en geen zicht op herkomstkant. Specifieke doelgroepen/andere vormen.

•

Bepaling doelgroep is moeilijk, het MKB is heel verschillend en de doelgroepen buiten de spits
zijn ook gevarieerd.

We richten ons op een bekende groep, we missen een schil daar omheen. Wat kunnen we
doorzetten?
•

Verstedelijking en bouwlogistiek is een groot issue voor de komende jaren evenals het
gasprobleem.

•

De pakketbusjes centraliseren.

•

Oppassen dat we vanuit de tekentafel gaan redeneren. Wat hebben we geleerd van Corona?
Iedereen gooit het geleerde weer overboord en gaat terug naar het oude gedrag. Nu al rekening
houden met fietspaden, busbanen etc.

Wie maakt beleid? Kan een onderzoeksvraag zijn, om tot een gerichte actie te komen.
Het probleem waar we ons nu op richten is de hyperspits maar de rest van de dag is er een
vervoersarmoede. De onderzoeksvragen zijn allemaal veel voor het programma S&SO.
Onderzoeksvragen kunnen verdeeld worden over de verschillende opgaven zoals de
onderzoeksvraag voor infrastructuur en opstappunten neergelegd kan worden bij de opgave van
verstedelijkingsstrategie. Zowel korte als middellange termijn (5 tot 10 jaar)
Onderzoeksvraag: Waar hebben mensen/bedrijven zelf behoefte aan? Niet iedereen beweegt zich op
dezelfde manier in en buiten de regio.
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UITKOMSTEN GROEP 4
Gespreksleider: Anne Garretsen. Notulist: Helen Lintsen

Dromen / wensen
Goede ontsluiting en toegankelijk OV
Mobiliteitssysteem met soepele overstap tussen (zoveel mogelijk) duurzame
vervoerswijzen
Goederen bundelen + schone, veilige manier bewoner. Gebundeld systeem
met regionale, lokale hUBS en veilig en 0-emissie vervoer tot aan de deur
Regio waarin personen en goederenvervoer elkaar versterken:
• Echte samenwerking
o € wie betaalt?
o Verantwoordelijkheid en regie last mail etc.
• Bereikbaarheid bedrijventerreinen
• Ondernemers uitdagen via branche- en beroepsorganisaties:
o Variatie in de bevoorradingssamenwerking van winkels/horeca
o Antwoord op wie betaalt DC + transitie (en de last mile)? En is
het echt duurder?
o Aandacht voor creativiteit in bereikbaarheid bedrijven
Inrichten op actieve mobiliteit, actieve deelmobiliteit de stad in
Minder auto’s in de stad
Bundeling logistiek
Combi wonen en werken
Sluitend netwerk: hubs en knooppunten (combi fiets en ov), auto niet
noodzakelijk in steden
Maatwerk gekoppeld aan verschillen tussen steden en dorpen

Now
1x

Wow How
4x
1x
3x

1x

1x
3x
2x

1x

2x
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Inclusiviteit (ouderen, minder validen etc.)
Customer Journey centraal bekijken: vanaf het begin en wie/wat heb je
nodig
Begin van de keten bekijken vanuit de mens
Randvoorwaarden ingevuld:
• Voldoende niet-fossiele energie / netwerkcapaciteit
• Voldoende laadinfra
Start lestijden naar 09.30 – 10.00u voor MBO-HBO-WO onderwijs en
speciaal onderwijs

5x

1x
1x
1x
1x

2x

Regio waarin personen en goederenvervoer elkaar versterken – SUCCES
Diepgaand, grondig onderzoek naar (reis)patronen
Alle partners werken mee en nemen en weten hun verantwoordelijkheid
Er is creatief gedacht (buiten bestaande kaders)
Politiek ziet de problematiek en heeft de aanpak omarmd. Er is ruim budget voor uitvoering
beschikbaar gesteld.
Regio waarin personen en goederenvervoer elkaar versterken – MISLUKT
AVG-regels en privacy
Automobilist wil niet uit de auto
Geen samenwerking tussen private partijen
Politiek kiest niet (neemt geen regie, kortzichtig)
Deelvoorzieningen werken niet (systeem is niet toereikend)
Geen geld voor maatregelen
Observaties groep 4:
Inzetten op hoe ziet de klantreis (customer journey) er nu uit, zowel van goederen als personen.
Waar wordt wat gemist en wat is daarvoor nodig? Hierbij ook kijkend naar alle reizigers
(scholieren/forenzen/gehandicapten). Als dit goed in beeld gebracht is, kun je ook kijken waar de
gedragsverandering mogelijk is of waar goederen en personen elkaar kunnen versterken en helpen.
Vanuit groep 4 wilde iedereen hieraan een bijdrage leveren, zeker in vervolgtraject.
Een ander mooi voorbeeld was is om met scholen te kijken naar het veranderen van de lestijden, dus
starten om 09.30 en wat daarvan de invloed is op de gehele keten. Voor de lange termijn kijkend
naar een mobiliteitssysteem dat alles bij elkaar brengt wat mogelijk is op jouw reis van a naar b en
dan zo duurzaam mogelijk.
Behoefte aan breed onderzoek naar de reispatronen en reisoverwegingen in onze regio.
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Het vervolg
De inzichten, dromen en ideeën die we in deze sessie hebben opgehaald, verwerken we in het
concept van het programma Slim & Schoon Onderweg 2023-2026. Op 22 juni organiseren we een
verdiepingssessie. Daarin gaan we weer met stakeholders in dialoog over de belangrijkste thema’s
van het nieuwe programma: Hoe kunnen we samen van duurzame mobiliteit in de regio ArnhemNijmegen een succes te maken? Wat kan jou daarbij helpen? Wat kan jij/jouw organisatie bijdragen?
De uitkomsten uit beide dialoogsessies verwerken we in het definitieve programmaplan. Dit leggen
we voor aan het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit (BOM). Als het programma definitief is vastgesteld dan
communiceren we daar breed over.

Verslag:
Slim & Schoon Onderweg, 20 mei 2022
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