Betere doorstroming op de A2 komt stap dichterbij
Minister Harbers heeft samen met de betrokken provincies, regio en gemeente een handtekening
gezet onder de bestuursovereenkomst voor het programma A2 Deil-‘s Hertogenbosch-Vught. Met de
ondertekening is een volgende stap gezet in het proces om weggebruikers vlotter van A naar B te
laten rijden. Met de bestuursovereenkomst spreken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de
provincies Gelderland en Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch
gezamenlijk hun commitment uit voor de verdere uitwerking van het programma. Daarmee is het
mogelijk om op korte termijn de MIRT-verkenningsfase af te ronden.
Lees hier het volledige nieuwsbericht

Met ‘Haal meer uit je reistijd’ herinnert SmartWayZ.NL reizigers aan
de voordelen van thuiswerken
Met de campagne Haal meer uit je reistijd stimuleren we, samen met SmartwayZ.NL, reizigers in ZuidNederland om te blijven thuiswerken, of om het weer op te pakken. Want wie niet onderweg is, houdt
meer tijd over voor leuke dingen zoals sport, ontspanning en familie.
Lees hier het volledige nieuwsbericht

Een alternatief voor asfalt en dure brandstof
Binnen het programma A2 Deil-Vught werken diverse partijen en organisaties dagelijks samen aan
een veiligere A2 met minder vertragingen en opstoppingen. Zij vertellen u graag meer over hun
betrokkenheid bij het programma. Deze keer maakt u kennis met de gezichten achter het project
MaaS (Mobility as a Service) A2 Deil-Vught en de mobiliteitsapp Gaiyo die hier onderdeel van
uitmaakt.
Als onderdeel van het programma A2 Deil-Vught wordt MaaS ingezet om reizigers te stimuleren de
auto te laten staan en andere vervoersmiddelen te gebruiken. Het programma gebruikt hiervoor Gaiyo,
een gratis app voor iedere soort vervoer (deelfiets, -auto, -scooter, trein, of taxi), die boeken, plannen
en betalen van je reis mogelijk maakt. Michiel Doelman van Keypoint Consultancy is projectleider van
MaaS namens de provincie Gelderland. Hij begeleidt de inzet van de Gaiyo-app binnen het
programma en werkt hierbij nauw samen met Stefan Bollars van Gaiyo.
Lees hier het hele verhaal van Michiel en Stefan

Vrienden uitnodigen voor reistegoed in de Gaiyo app
Met behulp van de Gaiyo app plant, boekt en betaalt u uw volledige reis. Om reizigers kennis te laten
maken met het aanbod in de app, kunt u gebruikmaken van een vriendenactie waarbij u samen
reistegoed ontvangt in de app.
Lees hier het volledige nieuwsbericht
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