UITNODIGING KENNISCAFÉ

SMART MOBILITY
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DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 | LOUIS HARTLOOPER COMPLEX, TOLSTEEGBRUG 1, UTRECHT
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INLOOP | 14:00 uur
START BIJEENKOMST | 14:30 uur
EINDE | 17:00 uur

Smart Mobility wordt steeds vaker ingezet als Minder Hinder maatregel. De technologische mogelijkheden vanuit de
markt groeien en weggebruikers hebben steeds meer behoefte aan slimme toepassingen. XTNT heeft de laatste jaren veel
ervaring opgedaan met de concrete toepassing van Smart Mobility binnen het omgevingsmanagement van een aantal grote
uitvoeringsprojecten. Die kennis delen we graag met je.
OVERHEID

We nodigen je uit voor een interactief Kenniscafé op 8 februari 2018 in Utrecht, waarin we een verbinding leggen tussen markt
en overheid voor de inzet van Smart Mobility maatregelen bij hinderprojecten. Doel van het kenniscafé is inspireren en kennis
delen. We houden de middag laagdrempelig en interactie staat centraal. In korte pitches presenteren Jasper de Vries (XTNT),
Paul Meijer (Rijkswaterstaat Programma Smart Mobility) en Andy Berkouwer (Be-Mobile) vanuit de overheid en markt hun
visie op Smart Mobility als Minder Hinder maatregel.

 MELD JE HIER AAN
LEES MEER



AAN BOD KOMEN
VRAGEN ALS:

Vervolgens praten we door over de pitches en
gaan we in op jullie concrete vragen en casussen.
Wij zorgen voor leuke en interactieve werkvormen
en tal van voorbeelden en expertise uit de grote

Hoe kan ik als omgevingsmanager

Minder Hinder projecten waar wij aan werken.

van een project zo goed mogelijk

Het kenniscafé zou geen café zijn als we de

samenwerken met marktpartijen

middag niet afsluiten met een gezellige borrel

die Smart Mobility toepassingen

om informeel door te praten.

aanbieden?

Vergeet bij aanmelding vooral niet je eigen



leervraag of casus in te dienen. Na aanmelding
ontvang je per mail een bevestiging en in ieder
Wat voegt Smart Mobility toe aan

geval een week voor het kenniscafé nog een

je reguliere pakket aan verkeers-

e-mail met de laatste praktische informatie.

en mobiliteitsmanagement
maatregelen?

En hoe pak je dit slim aan
met je o
 mgeving?

HEB JE EEN VRAAG, MAIL OF BEL DAN
NAAR PETRA VAN WAMEL:

 p.vanwamel@xtnt.nl
 030-2398060

 OF MELD JE HIER DIRECT AAN

Bekijk hierboven de video hoe XTNT kan helpen om de
voordelen van Smart Mobility o ptimaal te b enutten.

