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Geachte heer/mevrouw,
Op 9/10 november zijn in Chateau de Raay in Baarlo ruim 60 stakeholders bij
elkaar gekomen. Om met elkaar na te denken over de toekomst van onze
mobiliteit. Ze hebben gedroomd over de toekomst en nagedacht wat dit betekent
voor de beslissingen die we op dit moment nemen. We doen dat onder de naam
Trendsportal. Doet u ook mee?
Inleiding
In het voorjaar 2016 heeft het Bestuurlijk RMO Noord-Limburg opdracht gegeven om een
Mobiliteitsplan Noord-Limburg te ontwikkelen met de samenleving. Het Plan van Aanpak is
via uw College van B&W -in de meeste gemeenten- ter informatie aan de gemeenteraden
aangeboden. Aansluitend is het project gestart onder de naam van Trendsportal.
Over Trendsportal
Trendsportal is een initiatief van de gemeenten van het RMO Noord- Limburg en staat open
voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel, betrokken voelt bij en actief wil
bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Het initiatief geeft
inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een
onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Via
www.trendsportal.nl zal het platform in de komende periode bedrijven en burgers uitdagen
om mee te denken en te doen!
Start Trendsportal
Op 9 en 10 november 2016 is Trendsportal extern gestart. Op deze twee dagen hebben ruim
60 in- en externe professionals uit diverse vakgebieden zich gebogen over de betekenis van
de vele (mondiale) trends op de toekomst van de mobiliteit in Noord-Limburg. Drones,
zelfsturende auto's, elektrisch rijden, 3D printen... welke invloed heeft dat? En wat betekent
dat voor de beslissingen waar we nu voor staan!
Opbrengst tweedaagse
Om los te komen van het ‘hier en nu’ is deelnemers gevraagd om hun droombeeld te geven

van Noord-Limburg in 2040. Er is volop gedroomd, over een circulaire en groene economie
waarin kwaliteit van leven centraal staat. Echter: durf en daden zijn nodig om dromen te
realiseren. De deelnemers hebben hun dromen ook vertaald in waarden, doelen en acties.
Zeven thema’s zijn benoemd waarmee ze direct aan de slag gaan. Van veiligheid tot het
terugdringen van CO2-uitstoot bijvoorbeeld, maar zeker ook innovatieve mobiliteitsvormen
zoals openbaar vervoer ‘on demand’, deelfietsen en elektrische en zelfsturende deelauto’s.
Op deze twee dagen is een grote oogst binnengehaald over hoe de overheid de samenleving
optimaal kan ondersteunen op het gebied van Mobiliteit. Maar ook wat de samenleving zelf
kan oppakken zonder of met een faciliterende overheid. De opbrengst wordt verder
uitgewerkt de komende maanden met en door de deelnemers.
Verdere proces
Het proces voorziet erin dat eind 2017 het resultaat aan uw gemeenteraad wordt
voorgelegd. Dat zal geen eindproduct zijn, in de jaren daarna zal het plan zich door
ontwikkelen, nieuwe acties gaan ontstaan. Beleidsvorming en -uitvoering krijgen een meer
structureel karakter.
Zover zijn we echter nog niet. Het mobiliteitsbeleid wordt niet alleen op regionaal niveau
ontwikkeld, ook op lokaal niveau! In de eerste helft van 2017 gaan we met de lokale
gemeenschappen het gesprek aan. Gemeenteraadsleden worden gevraagd actief mee te
doen.
Welke ambities, wensen, knelpunten en ideeën leven daar, waar wij als overheden rekening
mee gaan houden. Ook zal blijken voor welke acties de lokale gemeenschappen zelf
verantwoordelijkheid willen pakken.
Daarom willen we u nu graag informeren. Zodat u op de hoogte bent, dat de lokale
gesprekken binnenkort gaan plaatsvinden en dat u als raadsleden de mogelijkheid wordt
geboden actief mee te doen. De uitnodiging zal u begin 2017 via de griffie worden
aangeboden.
Op 13 februari wordt de stand van zaken tevens gepresenteerd in de Regionale
Raadswerkgroep Ruimte.
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