
28-07-2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer 
Plan Roermond - stand van zaken 

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om even terug te blikken en 
tegelijk vooruit te kijken naar het komende halfjaar. In de afgelopen weken 
zijn er veel activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van de GVVP 
(Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) Roermond. Hieronder vindt u een 
korte terug- of vooruitblik.

Bericht van het Team GVVP van de gemeente Roermond - 28 juli 2016

Wijkbijeenkomsten                                                                                                       
Eind juni en begin juli hebben we tijdens de wijkbijeenkomsten veel mensen gesproken. Veel 

onderwerpen kwamen bekend voor: Duitse dagen, parkeren en wisselende berichten over de 
het éénrichtingsverkeer op de Singelring. Maar we hebben ook veel nieuwe ideeën gehoord, 

zoals het aanleggen van een P+R locatie langs een drukke bus route in Horn. Op dit moment 

zijn we alle opmerkingen aan het verwerken. Na de zomer ontvangt u van ons een 
uitgebreidere terugkoppeling.

Peer Review RESOLVE

Begin juli hebben zeven internationale experts op het gebied van retail en mobiliteit het 

verkeersbeleid van de Gemeente Roermond onder de loep genomen. Een aantal van u heeft 
de experts gesproken tijdens het World Café op woensdagavond. De bevindingen hebben zij 

gepresenteerd aan raads- en collegeleden. Deze worden meegenomen bij het opstellen van het 

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Na de zomer ontvangt u een schriftelijke samenvatting 
van het advies. Op Youtube kunt u de presentatie advies alvast bekijken:

•           Sfeerimpressie Peer Review: youtu.be/Xzb-PtQ2W0g

•           Samenvatting presentatie advies: youtu.be/2Rp4vy-_fbg

•           Samenvatting van het gesprek met de experts: youtu.be/lh2_r0lxrMQ
Expertteams

Een aantal mensen heeft zich al aangemeld voor de expertteams van het GVVP. We hebben 

voor ieder onderwerp een expert gevonden om het team te gaan leiden. Degene die zich 

hebben aangemeld ontvangen na de zomer een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
De expertteam leiders zijn: 

•           Smart Mobility: Roger Theunissen    

•           Beter Benutten: Katarina Bosnjak           

•           Gedragsbeïnvloeding: Gerard Tertoolen            

•           Lopen en Fietsen: Wim Bot

<< Terug naar het overzicht
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• Aanbestedingsprotocol
• Ondernemingsplan
• Jaarverslagen
• Bedrijfsbrochures
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