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Agenda

• Afspraken gebruik MS Teams

• Korte terugblik en doel van deze avond 

• Overzicht reacties

• Gespreksronde 1: wat vindt u van het advies van APPM?

• Korte pauze

• Gespreksronde 2: ruimte voor discussie

• Vervolgproces en afronding



Gebruik MS Teams

• Microfoons zijn standaard gedempt m.u.v. gespreksleider.

• Als u het woord krijgt van de gespreksleider, kunt u uw 

microfoon activeren.

• Avond bestaat uit twee rondes: 

- tijdens eerste ronde: één spreker per organisatie

- tijdens tweede ronde: iedereen mag reageren

• Voor verduidelijkingsvraag steek even uw digitale hand op. 

• Chatfunctie niet gebruiken. 



Korte terugblik

• Eerste mobiliteitstafel

- toelichting ontwikkelingen en problematiek

- inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen

• Tweede mobiliteitstafel

- inhoudelijke bespreking factsheets

- welke oplossingsrichtingen acht u het meest kansrijk

• Daarna:

- aanpassen van de factsheets (n.a.v. reacties 2e tafel)

- verdiepend onderzoek naar uitbreiding stedelijke wegennet: via 

Wilhelminahaven of Lievenshove

- opstellen van concept adviesrapport 



Doel derde mobiliteitstafel

Bespreken concept adviesrapport:

• In welke mate (1-10) bent u het eens met het advies van APPM 
en waarom?

• Heeft u nog inhoudelijke opmerkingen t.a.v. het advies?



Overzicht binnengekomen reacties

• In totaal 11 reacties vooraf ontvangen

• 9 daarvan hebben cijfer gegeven

• Laagste cijfer is een 2 en hoogste een 10

• 7 partijen geven een voldoende en 2 een onvoldoende



Enkele reacties

• Het adviesrapport ziet er goed uit en sluit goed aan bij wat er 

besproken is tijdens mobiliteitstafels.

• Verkeersproblemen worden niet opgelost door meer verkeer aan te 

trekken!

• Teveel pleisters ipv goede toekomstbestendige oplossingen, wat de 

opzet was van dit project.

• Het langer vooruitschuiven van de oplossingen is geen optie meer.

• Hartelijk dank voor prettige participatieproces. Wij onderschrijven de 

conclusie en aanbevelingen volledig.

• Wij staan positief tegenover het advies, maar zijn in afwachting van 

besluitvorming.



Gespreksrondes

• Gespreksronde 1: wat vindt u van het advies van APPM?

• Korte pauze

• Gespreksronde 2: ruimte voor discussie



Wat doen we met uw reacties?

• APPM beoordeelt of reacties aanleiding geven voor 

aanpassingen in het adviesrapport

• Het verslag van deze avond en de ontvangen reactieformulieren 

worden als bijlage toegevoegd aan het adviesrapport

• Uiterste reactietermijn: 2 april. Nagekomen reacties sturen naar:  

heijnen@appm.nl

mailto:heijnen@appm.nl
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Vervolg 

• Definitief maken adviesrapport 

- evt. aanpassingen n.a.v. derde mobiliteitstafel

- evt. aanpassingen n.a.v. gesprek met Rijkswaterstaat en provincie

• Aanbieden adviesrapport aan gemeente Oosterhout en Breda

• Standpuntbepaling College B&W Oosterhout:

- welke maatregelen zouden plaats moeten krijgen in 
uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie?


