
VOC Symposium 2014

10 oktober 2014

Hilversum

Masterclass openbaar vervoer voor gemeenten

De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) organiseert een masterclass openbaar vervoer voor

gemeenten om een overzicht te krijgen van wat de gemeente kan doen om beter openbaar vervoer te realiseren en

tegelijkertijd andere gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren.

Onder leiding van oud-wethouder Mirjam de Rijk. Met keynotespreker Henk Meurs over de

rol van de gemeente nu en in de toekomst. NS licht de plannen met de poortjes voor de OV-

Chipkaart op de stations toe. Workshops over duurzaamheid in het OV, de aansturing van

het OV, fietsparkeren op stations en de integratie van OV met doelgroepenvervoer.

Doelgroep

Voor wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren van gemeenten. Ook

andere overheden, vervoerders, onderwijs- en belangenpartijen zijn welkom.

Tijd en plaats

Het symposium start vrijdag 10 oktober om 13:00. U bent al vanaf 11:00 welkom voor het voorprogramma, of om

12:00 voor de lunch. De locatie is het Raadhuis in Hilversum. Deelname is kosteloos.

Aanmelden

http://seqretary.webfactional.com/nl/subscribe/hqRpPtZxLY0yE54BSCA9dVNQkwgrnvcu


Dagprogramma

10:00 – 11:00 Vergadering Algemeen Bestuur VOC (besloten vergadering voor VOC-bestuursleden)

Voorprogramma

11:00 – 12:30 Excursie en discussie (gemeente Hilversum)

Dynamiek tussen belangenpartijen, overheden en vervoerders en dilemma’s bij het

verleggen van een busroute door het hart van de stad. Start: Kerkbrink. U kunt zich bij het

aanmelden voor het symposium apart inschrijven voor het voorprogramma.

Lunch

12:00 – 13:00 Inlooplunch in het Raadhuis

Hoofdprogramma

13:00 – 13:15 Welkom

Floris Voorink, gemeente Hilversum

13:15 – 14:00 De toekomstige rol van de gemeente in het openbaar vervoer

Henk Meurs, Radboud Universiteit Nijmegen

14:00 – 14:45 Poortjes en passanten

Joost Mortier, Nederlandse Spoorwegen

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 16:45 Workshops

De workshop duren drie kwartier en worden elk twee keer aangeboden.

1 Duurzaamheid en openbaar vervoer
Beschrijving en workshopleiding volgt

2 Integratie OV en doelgroepenvervoer: leren van Gelderse ervaringen.
O.l.v. Roeland Pieper, MuConsult en Otto Cazemier, Mobycon

3 Aansturing van het openbaar vervoer: wat is de rol van gemeenten bij de OV-
overlegtafels en de spoorconcessies? O.l.v. Jan Jaap van Halem, Ministerie van IenM

4 Fietsparkeren op stations: wie is verantwoordelijk en hoe lossen we de
capaciteitsproblemen op? O.l.v. Thymon de Weger, Fietsberaad

16:45 – 17:30 Afsluiting en borrel



Bereikbaarheid

Het voorprogramma start op de Hilversumse Kerkbrink (verzamelpunt wordt nader bekend gemaakt) en eindigt in het

Raadhuis van Dudok. In het Raadhuis staat een lunch voor u klaar. In de Burgerzaal vindt het symposium plaats.

Openbaar vervoer

Naar Kerkbrink (voorprogramma)

Elk kwartier rijd stadsbuslijn 1 (naar Kerkelanden) vanaf station Hilversum naar halte Kerkbrink. Kijk op 9292.nl voor

meer informatie. Indien u liever vanaf het station loopt, via de Spoorstraat en de Kerkstraat duurt dit ongeveer 10

minuten. Neem de OV-fiets en u bent er in een paar minuten.

Naar Raadhuis (hoofdprogramma)

Vanaf station Hilversum rijdt buslijn 105 (naar Bussum) twee keer per uur naar halte Melkpad. Deze halte ligt op een

paar minuten lopen van het Raadhuis. Kijk op 9292.nl voor meer informatie. Op station Hilversum kunt u een OV-fiets

huren. Via de Stationsstraat, het Melkpad en de Oude Enghweg bent u in vijf minuten bij het Raadhuis. Loopt u liever

vanaf het station? Dit duurt ongeveer een kwartier.

Auto

Naar Kerkbrink (voorprogramma)

Straatparkeren in het centrum wordt afgeraden aangezien dit is beperkt tot maximaal een uur. U kunt op straat

parkeren in de buurt van het Raadhuis (zie onder), om vervolgens naar de Kerkbrink te lopen. Een parkeergarage die

mooi in het midden ligt tussen de Kerkbrink en het Raadhuis is Parkeergarage Cityparking. U betaalt hier 1 euro per 35

minuten of een dagkaart voor €9,50. Kijk op parkerenhilversum.nl voor meer informatie.

Naar Raadhuis (hoofdprogramma)

Bezoekers die met de auto komen kunnen nabij het Raadhuis betaald parkeren aan de straat. U betaalt €2,60 per uur

of €15,70 voor een dagkaart. Parkeergarage Cityparking ligt op 5 á 10 minuten lopen van het Raadhuis. Het tarief is 1

euro per 35 minuten. Een dagkaart kost €9,50. Kijk op parkerenhilversum.nl voor meer informatie.

https://www.google.com/maps/dir/Kerkbrink,+1211+Hilversum,+Nederland/@52.2234782,5.1705338,338m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47c66b665187c9b1:0x29e3b32b171e9750!2m2!1d5.1715692!2d52.2239846!1m0
https://www.google.com/maps/place/Stadhuis/@52.2269583,5.1710194,15z/data=!4m5!1m2!2m1!1sraadhuis,+hilversum!3m1!1s0x0:0xd847c1853f95303f
http://www.9292.nl/
http://www.9292.nl/
https://www.google.com/maps/place/City+Parking/@52.225982,5.172906,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c66b67ee73172d:0xc52a9dcffd04e87b
http://www.parkerenhilversum.nl/index.htm
https://www.google.com/maps/place/City+Parking/@52.225982,5.172906,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c66b67ee73172d:0xc52a9dcffd04e87b
http://www.parkerenhilversum.nl/index.htm

