
indienen. Op de dag onstonden veel nieuwe verbindingen en al wat eerste ideeen onder de 
aanwezigen. “Het is van belang dat we mekaar blijven opzoeken en breed blijven nadenken 
over mobiliteit in – en buiten – Roermond”, aldus mede-initatiefnemer Jan Willem Boots 
van de firma Kragten.

Oproep
Wethouder Fick-Moussaoui maakte tevens de oproep voor inzendingen wereldkundig. “We 
zijn op zoek naar creatieve, vernieuwende out-of-the-box ideeen voor ons eigen 
mobiliteitsvraagstuk. Ik doe graag de oproep aan iedereen om mee te denken, deze 
challenge te verspreiden in zijn of haar netwerk en goede ideeën in te zenden.” Aan de 
challenge is een prijsvraag gekoppeld waaraan iedereen die geïnteresseerd is in 
mobiliteitsvraagstukken kan deelnemen.

Inzendingen voor de challenge zijn mogelijk van 2 december tot 23 april 2017 via 

www.mobilitychallenge.nl/roermond. Mei volgend jaar mogen de beste ideeën zichzelf 

presenteren bij een afsluitend Boostcamp congres, aan een breed publiek van investeerders, 
bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen. De uiteindelijke winnaar 
ontvangt een geldprijs van €5.000 en de mogelijkheid tot het verkrijgen van verdere 
financiering en professionele ondersteuning voor zijn/haar idee. Er zal ook een geldprijs van 
€1.500 beschikbaar worden gesteld voor het meest innovatieve idee ingezonden vanuit het 
onderwijs, door jongeren onder de 21 jaar. De challenge is mede mogelijk gemaakt door 
Kragten, RESOLVE, McArthurGlen Groep, de Provincie Limburg en de Gemeente 
Roermond.

Startsein RESOLVE in Roermond
Tijdens de lancering van de Mobility & Transport Innovation Challenge is ook het startsein 
gegeven voor het Europese project RESOLVE. Roermond is projectleider van dit project 
waarin 8 Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende 5 jaar 
samenwerken. In RESOLVE bundelen partners hun kennis en ervaring om de betrokkenheid 
van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten. Op lokaal niveau 
gebeurt dit met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (in het 
Engels SUMP genaamd), op regionaal en landelijk niveau door de met RESOLVE 
opgedane kennis en ervaring breed te verspreiden en op Europees niveau door een 
aanvulling op de SUMP-richtlijnen voor te stellen. RESOLVE wordt mede gefinancierd 
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mogelijk gemaakt door het 
INTERREG Europe programma van de Europese Unie.
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