VOORAANKONDIGING
SYMPOSIUM OVER DE GRENS ZONDER OVERSTAP
Hoe kunnen we het landsgrensoverschrijdend OV over korte afstanden bevorderen
DONDERDAG 31 OKTOBER 2019, MUSEUMFABRIEK TE ENSCHEDE

Grenzen vervagen maar niet voor regionaal openbaar vervoer. Het aantal regionale spoor- en
buslijnen dat de landsgrens overschrijdt is beperkt. Dat was vroeger wel anders met een dicht
netwerk van regionale treinen en bussen. Vanuit Den Haag (maar ook vanuit Hannover en
Düsseldorf) is maar weinig aandacht voor grensoverschrijdend OV. De Randstad is belangrijker.
Nieuwe verbanden over de landsgrenzen heen, zoals de Euregio’s, vragen om regionale OVverbindingen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van de
grensgebieden.
De ROCOV's van Overijssel en Gelderland nodigen u met plezier uit voor het symposium "Over de
grens zonder overstap". Regionale bestuurders, vervoerders en politici uit alle gremia, geven hun
visie op het belang van OV in de grensstreken en de knelpunten die opgelost moeten worden.
Programma (voorlopig)
13:30 Inloop
14:00 Welkomstwoord, Onno van Veldhuizen, burgemeester Enschede (onder voorbehoud)
14:05 Waarover gaat het vandaag? Ellen Pot, voorzitter ROCOV Overijssel
14:15 Europa zonder grenzen, een van de EU-commissarissen
14:35 Twente zonder grenzen, Patrick Welman, burgemeester Oldenzaal (o.v.)
14:45 Uitdagingen en bijzonderheden grensoverschrijdend busverkeer, Rainer Levelink (o.v.)
15:00 Buurtbusperikelen, Tom Wolf, voorzitter Buurtbusvereniging Haaksbergen (o.v.)
15:15 Pauze
15:30 Interactieve sessies met als thema’s:
- Duits-Nederlandse samenwerking
- Juridische problemen en oplossingen; regelgeving aan beide zijden van de grens
- Reizigerswensen
- Problemen en oplossingen voor vervoerders
16:30 Resultaten sessies
16:45 Hoe nu verder? en afsluiting, Johan Kruithof
17:00 Borrel en hapje
Bent u ook benieuwd naar de problemen van en oplossingen voor het (Eu)regionaal openbaar
vervoer, meld u dan nu al aan voor dit symposium. Stuur een e-mail met vermelding van voornaam,
achternaam en organisatie naar: secretariaat@rocovgelderland.nl.
We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 17 oktober 2019.
We verwachten een groot aantal deelnemers; dus wie eerst komt eerst maalt.
Deelname aan het symposium is gratis.

