Uitnodiging
Informatiebijeenkomst voor raadsleden woensdag 22 augustus
Bereikbaarheidsagenda ZO-Brabant

Geachte raadsleden,
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst van de
Kempengemeenten over de samenwerking en de Kempische projecten
in de bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. De bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 22 augustus 2018 van 18:30 uur tot 20:00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Bladel.
Voordat ik van huis ga, kijk ik op een App die adviseert op welke
verschillende manieren ik efficiënt naar mijn werk kan reizen. Meestal
neem ik een e-bike en rijd via de snelfietsroute door het groene
buitengebied. Of ik carpool samen met collega's. Als het regent neem ik
het HOV, het hoogwaardig openbaar vervoer. Dat is het mooie van
Zuidoost-Brabant en de Kempen. Alles ligt hier dicht bij elkaar, goed
bereikbaar, een hightech regio in het groen.
Zo beleven wij mobiliteit in de Kempen en in Zuidoost-Brabant in de nabije
toekomst. Een regio waar fiets, openbaar vervoer en auto elkaar
uitstekend aanvullen. Een regio die over de weg, het spoor en door de
lucht uitstekend verbonden is met de rest van de wereld. Een regio van
innovatie en toptechnologie die hierdoor nog beter kan werken aan zijn
internationale status als economische wereldspeler met een hoge
kwaliteit van leven.

Om dit alles (mede) te kunnen bereiken is de Bereikbaarheidsagenda
Zuidoost-Brabant opgesteld in 2016. Een programma met zo’n 130 kleine
en grote mobiliteitsprojecten in 21 gemeenten. Voor de Kempengemeenten betekent dit een 35-tal projecten. In veel gevallen gaat het
om infrastructurele aanpassingen, die het fiets- en autoverkeer
verbeteren. Of die het gebruik van het openbaar vervoer toegankelijker
maken. Daarnaast heeft het programma nog 9 “regiobrede” of “SMARTMobility” projecten die ten goede komen aan de bereikbaarheid in z’n
geheel in de regio.
In september/oktober komt de samenwerkingsovereenkomst en de
financiële gevolgen hiervan ter besluitvorming op de raadsagenda’s. In
een samenwerkingsovereenkomst willen de 21 gemeenten afspraken
maken om het programma van de Bereikbaarheidsagenda in de
dagelijkse praktijk tot uitvoering te brengen.
Agenda van de bijeenkomst:
18:30 uur – 18:45 uur - Ontvangst en welkom
18:45 uur – 19:15 uur - Toelichting op de Kempische projecten en
samenwerking in de bereikbaarheidsagenda
19:15 uur – 20:00 uur - Mogelijkheid tot stellen van vragen

Met vriendelijke groet,

Namens de 5 colleges van burgemeesters en wethouders van de
Kempengemeenten,
Mathijs Kuijken – wethouder mobiliteit gemeente Bergeijk
Wim van der Linden – wethouder mobiliteit gemeente Bladel
Peter van de Noort – wethouder mobiliteit gemeente Reusel – De Mierden
Liesbeth Sjouw – wethouder mobiliteit gemeente Eersel
Jan Heijman - wethouder mobiliteit gemeente Oirschot

