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Stadsregio in ontwikkeling



Stadsregio is regionale samenwerking:

• Kerntaken: WONEN, WERKEN, 
RUIMTE en MOBILITEIT

• Stadsregio is verlengd lokaal bestuur
• Door Wgr-plus status en BDU wet: 

wettelijke taken (OV aanbesteden, 
Regionaal Verkeer- en Vervoerplan en 
huisvestingsverordening)

• Regionale overheid van de gemeenten 
én werkt samen met verschillende 
maatschappelijke partijen en overheden





Organisatie van de stadsregio

• 37 Stadsregioraadsraadsleden
• College van Bestuur van 6 leden
• 40 formatieplaatsen

• Van beleids- naar meer uitvoeringsgericht
• Maximaal 3-4% van het budget aan 

overhead

• Begroting circa € 100 miljoen/jaar waarvan 
€ 80 tot 90 miljoen voor mobiliteit

• Structureel BDU ruim € 70 miljoen rest 
project afhankelijk

• BDU voor OV exploitatie, fiets, verkeers- en 
mobiliteitsmanagement



• Breng Direct

• Breng Buurt

Openbaar vervoer 2013-2022

OV concessie



Samen voor een krachtige regio

Speerpunten:
• Versterken beeld regio als één economisch 

geheel

• Versterken internationale concurrentiekracht

• Zorgen voor optimale bereikbaarheid





Mobiliteit: een optimaal bereikbare regio

Drie beleidskeuzes:
• Bundelen van vervoerstromen

• Optimaliseren ketenmobiliteit

• Benutten van de bestaande 
infrastructuur





Integrale aanpak
(ladder van Verdaas)

• Afstemming RO en mobiliteit
• Beprijzen
• Mobiliteitsmanagement (Offensief Bereikbaarheid)
• Verbetering OV en fiets
• Verkeersmanagement (SLIM voorheen BBKAN)
• Infrastructuur verbetering
• Infrastructuur uitbreiding (klein gedeelte uit BDU)

Stadsregio kaart zaken aan en doet zaken op 
nationaal, provinciaal, lokaal en euregionaal/EU 
niveau



Ontlasting verkeersdruk Malden

• HOV:  voorzieningen bus koppelen aan 
trajectprogrammering N844; actualiseren HOV 
onderzoek 2011

• Spoor: korte termijn: onderzoek kleine aanpassingen; 
lange termijn: onderzoek verdubbelen  en elektrificeren

• Fiets: SFR Cuijk-Mook-Nijmegen

• Beter Benutten: effecten routegeleiding; nieuwe tranche 
BB toegespitst op vraagbeïnvloeding



Bestuurlijk Overleg 25 augustus 2013

• Aandacht voor leefbaarheid en ondernemers dorp Malden

• Verkeersintensiteit 2012: 12 - 20.000 p/d

• Trend: geen groei na 1995; lichte daling na 2005

• 70% zijn Maldenaren

• Onderzoek naar reisgedrag van deze 70% 



Snelfietsroutes





Snelfietsroutes: 4 belangrijke factoren

1. Herkenbare route
2. Directe route
3. Aantrekkelijke route
4. Snelle route





1. Herkenbare Route

De snelfietsroute moet ‘self explaining’ zijn;
• Belangrijke voor nieuwe fietsers;
• Belangrijk voor automobilisten: ze kunnen de route ‘zien‘

• Logisch geintegreerd in het landschap;
• Routeverloop na een kruispunt moet logisch zijn.



Bijna 80% fietst voor een betere 
gezondheid

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Route Arnhem - Nijmegen via Elst en
Oosterhout

Route Arnhem - Nijmegen via Huissen,
Bemmel en Lent

Route Beuningen - Nijmegen Centrum via
Sluis Weurt

Route Beuningen - Nijmegen Heijendaal via
de Neerbossche brug

Route Zevenaar - Arnhem via Duiven en
Westervoort

Zeer onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Zeer belangrijk

Onbekend



2. Directe route

- De route moet zo min mogelijk omwegen bevatten;
- Omrijden op de fiets betekent: ‘trappen!’;
- Imago van de fiets & de snelfietsroute





3. Aantrekkelijke route

De route moet aantrekkelijk zijn voor fietsers:

- Gevarieerd landschap;
- Niet alleen maar langs drukke straten;
- Sociale veiligheid is van groot belang.







4. Snelle route

De route moet snel en met lichte inspanning te fietsen zijn

Snel:
- Voorrang op een kruispunt
- Prioriteit bij verkeerslichten

- Tijdindicatie bij (lange) wachttijden
- Wachttijd-reductie bij regen

Licht:
- Zo min mogelijk stops
- Geen scherpe bochten
- Geleidelijke hellingen





Snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen (1)

Voorstel:

• Nieuwe fietsbrug aan/naast de spoorbrug

• Ca 12 kilometer (3km korter)

• Duidelijke, herkenbare & logische route

• Voorrang voor de fietsers (waar mogelijk)





Snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen (2)

Hoe:

• Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren;

• Aansluiten op de belangrijkste woon-werk locaties;

• Verbeteren van ‘aanrijroutes’ in Cuijk, Mook en Heumen;

• Mobiliteitsmanagement & fietsstimulering bij ontsloten
werklocaties






