Inspireer Brabant(Stad) bij hun
mobiliteitsopgaven en ambities
ABC van BrabantStad
Brabant(Stad) werkt aan een Aantrekkelijke, Bereikbare en Concurrerende leefomgeving op zowel
internationaal, nationaal als regionaal niveau. Doel is het vergroten van de complementariteit,
verscheidenheid, variatie en specialisatie in het Brabantse netwerk als onderdeel van
het grootstedelijk netwerk Nederland. We zien mobiliteit daarbij als een middel in het bereiken van
deze bredere ABC-ambities. Een goede bereikbaarheid en een vlotte en betrouwbare doorstroming
van het verkeer zijn voor Brabant van essentieel belang, voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid
en de internationale handel.
We zien de wereld van mobiliteit echter in hoog tempo veranderen. Over tien tot twintig jaar zal
mobiliteit in Brabant er heel anders uitzien. De zelfrijdende auto komt er aan. De benzineauto gaat
langzaam uit het straatbeeld verdwijnen en we gaan meer elektrisch rijden of op waterstof. Het
merendeel van de fietsen wordt een e-bike. We krijgen abonnementen op mobiliteit, waarmee we
naar behoefte gebruik maken van deelauto¹s, deelfietsen, trein en bussen. En onze
pakketjes worden misschien wel bezorgd per drone. Brabant(Stad) speelt in op die veranderende
wereld van mobiliteit en zet in op Smart Mobility-oplossingen. Daarmee willen we niet alleen de
bereikbaarheid in Brabant verbeteren, maar tevens een bijdrage leveren aan klimaat- en
energiedoelstellingen zoals voortkomen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het huidige
kabinetsbeleid. Met andere woorden inzetten op Slimme én Duurzame Mobiliteit.

Uitnodiging: inspireer Brabant
De door techniek steeds sneller veranderende wereld vraagt maximale flexibiliteit en wendbaarheid
van ons. We moeten kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt bijvoorbeeld om het
maximaal ontschotten van beschikbare financiële middelen. En het betekent iets voor de wijze
waarop we gezamenlijk onze mobiliteitsprojecten programmeren en vormgeven Dat vraagt van ons
als overheden ondernemerschap en open staan voor innovaties in onze aanpak van
mobiliteitsopgaven. Durven te experimenteren, de laatste technieken slim toepassen en waar nodig
zelf ontwikkelen en zo zoeken naar concrete oplossingen die op een bredere schaal toepasbaar zijn.

We vragen u om ons te inspireren om vorm te geven aan deze opgaven in: beschrijf in een paper hoe
wij als Brabantstad toekomstproof worden om de kansen volop te benutten. Wat is daarvoor nodig?
Hoe moeten we ons organiseren? Wat gaan we doen? Want, we zijn dus op zoek naar de D van
Doen!
Voor meer informatie: Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022
https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/6238207/1/18bst00298_-_Bijlage_1__Stedelijke_Agenda_BrabantStad_2018-2022

Hoe verder
Beloning
Alle bijdragen worden gepubliceerd op de website van het
Nationaal verkeerskundecongres. Daarnaast worden ze op
het congres getoond in de InnovatieBoulevard en/of
ingepland voor een sessie in het parallelprogramma.
Planning
Uw bijdrage mag in elke vorm gegoten die u past. Of die u vindt passen bij uw inzending. Vlogs, blogs,
papers, alles is welkom.
Lever uw bijdrage in voor 1 september. Eind september krijgt u van de jury bericht!

