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Snel nieuws
In de week van 11 november organiseerden we inspiratiepresentatie om met andere Europese
beleidsmakers kennis uit te wisselen over de diverse e-mobility projecten die we in België doen.
Dit kaderde in het Europese e-MOPOLI project, en was een vraag van de Vlaamse overheid Departement Omgeving (zie foto boven).
The New Drive helpt De Lijn bij het concretiseren van het elektrificeren van de bussen in
Vlaanderen. In 2025 moeten alle bussen in de centrumsteden elektrisch rijden.
The New Drive is nu lid van de clusterorganisaties VIL en Flux 50. VIL verenigt bedrijven rond het
thema logistiek, Flux 50 rond de energietransitie: beiden thema's en ecosystemen waarop The
New Drive meer en meer inzet.
The New Drive werkt op tal van fronten aan de implementatie en kennisdeling rond Vervoer Op
Maat. Zo organiseren we, samen met de partners uit het vervoerregioconsortium Sweco-The New
Drive-Goudappel Coffeng een studiedag Vervoer op Maat in de Vervoerregio Vlaamse Rand op
6 december.
In het kader van vervoer op maat en de vervoerregio's nam The New Drive ook deel aan een
tweedaagse rond (onder andere) autonome voertuigen waarin kennis werd gedeeld met
internationale partners uit Finland, Frankrijk, Griekenland, UK en Nederland;
Samen met Rebel Group werkt The New Drive voor Stad Antwerpen en Vervoerregio Antwerpen
een vervoerregionaal elektrisch deelfietsproject uit.
Op vraag van Stad Leuven namen we deel aan een POLIS (een Europees lerend netwerk met
steden en regio's rond het thema transport) conferentie in Parijs rond de integraite van MaaS in de
vervoerregio's.
In het kader van het Modi project voor Stad Leuven maakt The New Drive een raamwerk voor
het vergunningskader voor micromobiliteit (waaronder fietsdelen, stepdelen, etcetera). Tijdens
het "Shared Mobility Rocks" evenement werd bekeken of, hoe en welke principes meegenomen
kunnen worden in een Vlaams kader.
The New Drive ondersteunt ook de vervoerregio's Limburg en Mechelen: op dit moment
wordt in cocreatie met De Lijn en betrokken gemeenten het voorgestelde nieuwe openbaar
vervoersplan geoptimalsieerd.
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Gezelligheid op onze recentste maandelijkse teammeet van The New Drive, met mooi nieuws! Maar
daarover later meer... By the way: de andere collega's belden in via conference call ;-)

#anotherdayattheoffice

The New Drive werkt iedere dag met passie voor een
schoner België. We zijn een jong en gedreven
Belgisch advies- en projectmanagementbureau,
gespecialiseerd in transitievraagstukken rond
duurzame mobiliteit, energie en bereikbaarheid.
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