
A50 corridor 
Nijmegen- Eindhoven
7-6-2021

Informatiesessie Noordflank: 
Van Strategische Agenda naar Koersbepaling



• Bijeenkomst wordt opgenomen (i.v.m. verslaglegging)
• Eén persoon tegelijk aan het woord
• Heeft u een vraag? 

– “Raise hand”, unmute en stel uw vraag mondeling

Spelregels van deze bijeenkomst

Miriam Kisters, onze host in zoom
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Welkom Noordflank A50
Aat Hueting, projectleider provincie 
Gelderland

Noordflank gemeenten: 
Beuningen, Nijmegen, Wijchen, 
Druten, regio Arnhem Nijmegen 
en provincie Gelderland



11.00 – 11.05 Welkom: doel sessie en aanwezigen
Aat Hueting

11.05 – 11.30 Van Strategische Agenda naar Koersbepaling
Hendrik Jan Bergveld, Arcadis

11.30 – 12.00 Vragen vanuit aanwezigen

12.00 – 12.15
12.30

Planning
Afsluiting

Programma 11.00 – 12.30 uur
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Hoe kan en moet in een groeiende en steeds verder integrerende regio de 
bereikbaarheid worden ontwikkeld rekening houdend met de 
kwaliteitsopgaven (Klimaatakkoord, stikstof, eigen geluid, luchtkwaliteit, 
leefbaarheid en veiligheid)?



Spoor Strategische Agenda: aanpak 
inventariseren – analyseren – verbinden – concluderen – projecten

=> Strategische Agenda => Hoofdlijnen mobiliteitsaanpak: 

verbinden op corridor niveau

=> Projecten opzetten => Samen => allianties 
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• Presentatie Arcadis

Van Strategische Agenda naar 
Koersbepaling
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• Inrichting programma
• Governance en financiering
• Uitvoeringsstrategie – clusters

Vragen?
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• Evt schriftelijk reageren, graag uiterlijk 11 juni 2021 uw 
reactie binnen bij:

miriamkisters@gloedcommunicatie.nl

Reacties per mail
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• Maart - Projectteam: bepalen hoofdlijn aanpak mobiliteit

• April/mei/juni: uitwerking hoofdlijnen naar projecten inclusief organisatie en 
financiering en uitwerking governance (wijze van samenwerking en besturing 
publiek en privaat) 

• Juni – Projectteam: vaststelling voorstel koersbepaling 

• Juni - Stuurgroep: koersbepaling programma, projecten en organisatie. Evt
vervolgopgaven

• Juli tot medio september: uitwerken koersbepaling besluit

• September - Projectteam: bepalen Programma mobiliteit 

• Oktober - Stuurgroep: vaststelling Programma Uitvoeringsagenda en 
projectorganisatie en governance

• Oktober/november: start inrichting organisatie en governance

• November:  BO Mirt najaar 2021: rapportage en definitief besluit

• Januari 2022: start uitvoering

Planning
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Bedankt voor uw aanwezigheid!
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