VEEL SLIMME & SCHONE METERS GEMAAKT
Beleidsresultaten 2018-2019:

• 15.000 reizigers die slimmer en duurzamer hebben
gereisd (deel structureel)
• Ruim 5.000 autoritten minder per dag

• Ruim 4.000 extra spitsmijdingen per dag
• Doorstroming is met 10% verbeterd op lokale corridors
• CO2-reductie mobiliteit 500-1000 ton per jaar

BEWONERS

DUURZAME LOGISTIEK

Gedragsmaatregelen opgesteld die automobilisten
stimuleren anders te reizen. Kernacties:
• Corridor A12: potentie 3000-6000 reizigers
• In Nijmegen fietsstimuleringsacties en voorbereiding
introductie deelauto: 3000 deelnemers
• In Overbetuwe: 500 deelnemers gratis deel-e-bike en 		
goedkope deel-e-auto
• 10% meer gebruik Gelredome door bezoekers in Arnhem
• European Mobility Week

Kernacties:
• Logistieke makelaars: 20 werkgevers intrinsiek
gemotiveerd (potentie is 75). Effect in 2020 is ruim 100
spitsmijdingen per dag en ruim 115 ton CO2-reductie
• Verkenning logistieke groene hubs voor gebundelde 		
bevoorrading van retail, horeca en pakketbezorging
• Start maatregelen duurzame zorglogistiek Heijendaal
• Verkenning duurzame logistieke verbinding 			
’s-Heerenberg-Emmerich

SLIMME MOBILITEIT

Kernacties:
• Uitvoeringsplannen gereed om met slimme technieken (data en VRI’s) automobilisten slimmer te laten reizen
• Plan tweede tranche slimme VRI’s
• Maatregelen routegeleiding tussen Noord-Limburg en Nijmegen voor betere doorstroming N844
• Uitvoeringsmaatregelen doorstroming S100 (design thinking)
• Opschalen pilot Mobility as a Service (MaaS) in Heijendaal voor het stimuleren van mobiliteitsdiensten voor
consumenten: van bezit naar gebruik

STIMULEREN
DUURZAME MOBILITEIT

GEZAMENLIJKE AANPAK
MOBILITEITSGEDRAG

KLACHTENBUNDELING
SLIMME MOBILITEIT

FIETS
Campagnes uitgevoerd om fietsen te stimuleren.
Kernacties:
• Gratis e-bike uitproberen in Elst en in HeumenNijmegen (N844 )
• Acties voor scholieren, ouderen en recreatieve
fietsers zoals het Gelders Fiets Film Festival, promotie
op (sport)events en de Fietshelden-campagne
• Regionale fietsagenda om robuuste fietsnetwerken 		
bij 18 gemeenten te realiseren

WERKGEVERSAANPAK
Met 40 tot 50 werkgevers zijn afspraken gemaakt
en acties uitgevoerd. Kernacties:
• 125 deelnemers e-bike-probeeracties
• 2000 deelnemers fietsstimulering
• Inzet deelfietsen (100 studenten IPKW)
• Ruim 1000 deelnemers samenrijden (Heijendaal)
• Routegeleiding/parkeren (300 deelnemers
Heijendaal)
• Verduurzaming wagenpark

GEREALISEERDE MAATREGELEN
• De uitvoeringsplannen Slim & Schoon Onderweg 2020-2022 zijn klaar
voor corridor A12, 40-50 werkgevers, 20 logistieke bedrijven, tweede 		
tranche slimme verkeerslichten, doorstroming S100, zorglogistiek,
groene logistieke hub en maatregelen voor fietsnetwerken
• 4000 deelnemers aan fietsstimuleringsacties
• 200 deelnemers ebike-probeeracties
• 100 studenten pilot e-deelfietsen IPKW
• 500 deelnemers deelmobiliteit (e-bikes, e-auto) in Overbetuwe
• 1000 deelnemers samenrijden
• 300-500 deelnemers routegeleiding/parkeren (campus Heijendaal)
• European Mobility Week / Waalbrug-event
In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nauw samen
met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van infrastructuur en Waterstaat, het
bedrijfsleven (VNO-NCW Midden, werkgevers) en vervoerders.

