Regionaal Platform: Bereikbaarheidsagenda
Roël Hoppezak, trekker van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie én wethouder in Gemert-Bakel, ziet bruggetjes
genoeg in de presentatie over REOS. In de Bereikbaarheidsagenda gaat het ook over connectiviteit en over de
bereikbaarheid in het ‘daily urban system’. En vooral over wat daar voor nodig is, hoe we mobiliteit in kunnen
zetten voor de verbetering van de leefbaarheid en om hier dé regio te zijn met de slimste mobiliteitsoplossingen.
Het opstellen van de Bereikbaarheidsagenda in een korte tijd, nodig voor cofinanciering door de provincie, is een
hele klus en vraagt om een wat onorthodox proces. Een proces waarvoor van alle gemeenten een forse
inspanning en flexibiliteit wordt gevraagd.
Co-modaliteit
Job van den Berg van Royal HaskoningDHV levert specialistische ondersteuning voor dit proces. In het proces
wordt vooral gekeken naar de relaties in het gebied. De studies van Tordoir laten tenslotte zien dat rond de 90%
van alle verplaatsingen binnen de regio plaatsvinden. Een door Europa omarmde aanpak is die van de comodaliteit. Reizigers worden uitstekend geïnformeerd over hoe hun reis in te delen met de verschillende
vervoermiddelen (modaliteiten), over de tijd en de verschillende routes, zodanig dat mobiliteitssysteem efficiënt
werkt. Fiets en OV spelen daarbij een voorname rol, net als de inzet van nieuwe technieken en het anders
organiseren van mobiliteit. Daarbij worden ook de werkgevers betrokken.
Per relatie wordt gekeken hoe deze co-modaliteit het beste vorm kan krijgen. Ongeveer zoals dat ook bij de N69
is gebeurd. Regelmatig is het zoeken naar de juiste balans, bijvoorbeeld tussen het maken van goede
aansluitingen op de N279 en het voorkomen dat er meer autoverkeer komt in onze kernen.
Smart Mobility is een containerbegrip dat concreet wordt in de Bereikbaarheidsagenda: het benutten van de
mogelijkheden die de stormachtige ontwikkeling van de E-bike biedt, het verbinden van OV met
doelgroepenvervoer, een landingsplaats creëren voor nieuwe marktinitiatieven. Best spannend: we gaan dingen
doen die we niet gewend zijn.

