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Het laatste nieuws uit het programma A2 Deil-Vught
Vorige week ontving u van ons een nieuwsbrief over de terinzagelegging van de
ontwerpstructuurvisie en de start van de zienswijzeprocedure. Een belangrijke mijlpaal
binnen de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. Naast de MIRT-verkenning bestaat het
programma A2 Deil-Vught uit meerdere onderdelen. In deze nieuwsbrief brengen wij u
vooral op de hoogte van het laatste nieuws uit de rest van het programma.

Online informatiebijeenkomsten ontwerpstructuurvisie en
zienswijzeprocedure

Op 22, 29 en 30 juni 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de
voorkeursbeslissing voor het traject A2 Deil-Vught en de mogelijkheid om zienswijzen hierover in
te dienen. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten en hoe u zich kunt aanmelden
(niet verplicht).

Nieuwe fietsparkeervoorziening station ’s-Hertogenbosch

Al enige tijd is er een tekort aan goede stallingen aan de westzijde van het station ‘sHertogenbosch. Daar komt verandering in. Medio 2022 verdubbelt het aantal fietsparkeerplekken
door de bouw van een nieuwe fietsparkeervoorziening van twee verdiepingen. De nieuwe stalling
biedt plaats aan 800 fietsen inclusief OV-/deelfietsen. Ook biedt het voorzieningen voor fietsen met
een bijzondere afmeting (bakfietsen en fietsen voor mindervaliden). De nieuwe stalling komt op de
plek van de huidige fietsenstalling op het Leonardo da Vinciplein en is bedoeld voor de komende 10
à 12 jaar. Na 2030 wordt het station grootschalig verbouwd.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Gaiyo breidt voortdurend uit

Sinds 1 maart 2021 werkt het programma A2 Deil-Vught aan de uitrol van Mobility as a Service
(mobiliteit als dienst). Hiermee willen we automobilisten op de A2 stimuleren om slimme
reisalternatieven te gebruiken. Hiervoor maken wij gebruik van de Gaiyo app. Gaiyo is een
vervoersapp die functioneert als een persoonlijke reisassistent. Reizigers maken kennis met
slimme, goedkope en snelle manieren van reizen. Het aanbod en de functionaliteiten van de app
breiden zich voortdurend uit. Via onderstaande links vindt u meer informatie over een aantal
recente ontwikkelingen.
•
•
•
•

Slimme Gaiyo-app stimuleert gebruik alternatieve vervoersmiddelen
Vervoersapp Gaiyo heeft nu straatparkeerfunctie
Deelscooters Go Sharing nu beschikbaar via Gaiyo
Campagne reisapps Gayio en Mixx gestart

Wat haal je als automobilist het liefst uit je reistijd?
De drukte neemt de laatste jaren steeds verder toe op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch
en Vught. Dit leidt tot hinder op de route en overlast in de regio. In plaats van dat we makkelijk en
snel reizen om te werken, te winkelen en te recreëren, verliezen we tijd door files. De campagne
‘Haal meer uit je reistijd’ is een van de activiteiten binnen het programma A2 Deil-Vught, waarmee
we reizigers bewust willen maken van slimme reisalternatieven. Een andere manier van reizen
biedt veel kansen om je reistijd beter te benutten én het verbetert de doorstroming en veiligheid
op de A2.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Kruispunt Brabant: samen met werkgevers aan de slag met duurzame
mobiliteit
We willen graag dat werknemers minder met de auto en minder in de spits naar hun werken
komen. Werkgevers zijn heel belangrijk bij deze gedragsverandering van hun werknemers. Het
Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) helpt individuele werkgevers aan de slag te gaan met mobiliteit.
Ook legt BMN de verbinding tussen overheden, werkgevers, marktpartijen en kennisinstellingen om
samen te werken aan een duurzaam bereikbaar Brabant. Komende tijd organiseert BMN samen
met een aantal partners een reeks online evenementen over mobiliteit. De reeks, met de naam
Kruispunt Brabant, wil werkgevers inspiratie bieden op thema’s als hybride werken, slim en
duurzaam reizen en de mobiliteitstransitie.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Annemarie Jorritsma opent tentoonstelling Martinus Nijhoffbrug
Oud-minister Annemarie Jorritsma opent vrijdag 18 juni de tentoonstelling met foto's van de
Martinus Nijhoffbrug. De tentoonstelling is te zien tot en met 1 augustus in de Sint- Maartenskerk
in Zaltbommel.
Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

