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Het activeren van burgers en stakeholders 
bij het nemen van beslissingen op het ge-
bied van mobiliteitsbeslissingen en het 
ondersteunen van de overgang van een 
persoonlijke, door de auto gedomineerde 
levensstijl naar een duurzaam mobiliteits-
patroon.

Het verbeteren van de prestaties van de 
regionale operationele programma’s met 
betrekking tot een koolstofarme visie door 
middel van een duurzame en publiek aan-
vaarde mobiliteitsplanning.

Het vergroten van de capaciteit van de re-
gionale en lokale stakeholders om innova-
tieve en participatief gerichte oplossingen 
op te pikken en te implementeren in ste-
delijke mobiliteit.

Het ontwikkelen en implementeren van 
een interregionaal leerproces over het 
integreren van marketingtechnieken in 
duurzame mobiliteitsplanning en zo bur-
gers te responsabiliseren.

Versterking van de strategische duurzame 
mobiliteitsplanning door te investeren 
in de gedragsverandering bij reizigers en 
stakeholders om actief lid te worden van 
discussiegroepen over de toekomst van 
lokale mobiliteit.

Regio Venlo

Trendsportal / Regio Noord-limburg heeft 
als missie om gezamenlijk met burgers, 
ondernemers, het onderwijs, maatschappelijke 
partijen en (semi)overheden de waarden leidend 
tot de visie op mobiliteit en de te bereiken 
doelen op mobiliteitsgebied te bepalen, nu en in 
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de toekomst. Alleen vanuit een multidisciplinaire 
focus kun je het gewenste mobiliteitseffect 
maximaal bereiken. 

Het streven is om Noord-Limburg in 2040 dé 
klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste 
regio van Nederland te laten zijn op het gebied 
van mobiliteit. Waarbij mobiliteit bijdraagt aan 
een fijne leefomgeving voor iedereen.

Europese stakeholders uit zes regio’s 
in Europa zullen worden betrokken 

bij e-smartec om input te leveren en 
voordelen te zien van het project.

Voor meer informatie contacteer:

Dieter Schepers
E-mail: d.schepers@venlo.nl

Tom Jackobs 
E-mail:  t.jacobs@venlo.nl
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