Durf jij de overstap aan?

Houd je wel van een experimentje en ben je bereid daarvoor eens uit de auto te stappen?
Dan ben jij misschien onze Overstapper! Wij zijn op zoek naar forenzen die naar het werk in
Zwolle of Kampen rijden. Wij willen je namelijk een maand lang verleiden om eens een ander
vervoersmiddel te kiezen.
Wat willen wij bereiken?
Vanuit het project Beter Benutten, regio Zwolle-Kampen, werken werkgevers, lokale
ondernemers, culturele- en onderwijsinstellingen en overheid samen aan een bereikbare en
gastvrije regio. Wij zetten in op een betere doorstroming van verkeer en openbaar vervoer.
Het beter benutten van de bestaande infrastructuur is hierbij het uitgangspunt. Wij willen op
1 januari 2018 minimaal 10% reistijdwinst van deur tot deur gerealiseerd hebben. Dit doen
wij door o.a. reizigers aantrekkelijke reisalternatieven aan te bieden om ze te verleiden
ofwel met een ander vervoermiddel of op een ander moment (of beide) te gaan reizen.
Wij zoeken wij?
Wij zoeken forenzen die:
 nu met de auto voor hun werk van Hardenberg, Dedemsvaart, Raalte , Meppel, Kampen
naar Zwolle rijden of van Zwolle naar Kampen rijden en;
 bereid zijn om gedurende een maand te experimenteren met andere manieren van
reizen.
Wat bieden wij?
Je krijgt van ons een mobiliteitskaart waarmee je gratis vanaf medio mei 2016, 4 weken lang
met het openbaar vervoer kunt reizen. Met deze kaart kun je in iedere bus en trein in- en
uitchecken, maar bijvoorbeeld ook gebruik maken van een OV-fiets en parkeren bij

bijvoorbeeld een treinstation. Je kunt de mogelijkheden van de kaart tot maximaal €300,benutten voor al je woon- werkverkeer.
Wat vragen wij van je?
Wij vragen je om minimaal 15 keer op een andere manier te reizen tijdens de
experimenteermaand.
Wij vragen je dat je ons op de hoogte houdt van je bevindingen via een wekelijkse korte
vragenlijst. Wat kom je tegen tijdens je overstapreis, wat werkt voor je en wat niet. Wij
zullen de aanbieder van de kaart ook om anonieme reisgegevens vragen. Deze reisgegevens
en de ervaringen tezamen vormen de basis voor een bijeenkomst waarin wij met alle
deelnemers samen maatregelen willen bedenken die bijdragen aan onze doelstelling en die
wij in 2017 kunnen uitvoeren.
Hoe kun je je inschrijven?
Je kunt je opgeven door een mail te sturen vóór 29 april 2016 naar: hsl.heijsen@zwolle.nl
Wil je het volgende in je mail aangeven:
 hoe lang je huidige reistijd met de auto is,
 hoeveel dagen per week je naar je werk reist;
 je werkgever (in Zwolle of Kampen) en het adres;
 je adres en je woonplaats;
 je telefoonnummer;
 je e-mailadres.
Wij hebben voor een beperkte groep plek, dus vol is vol en schrijf je dus snel in.
Vriendelijke groet,
Hettie Heijsen
Projectleider De Overstap
Programma Beter Benutten regio Zwolle-Kampen
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Lübeckplein 2
T : 038-4983295
@: HSL.Heijsen@zwolle.nl
http://www.zwollekampennetwerkstad.nl/beterbenutten
Meld je aan voor onze nieuwsbrief via: beterbenutten@zwollekampennetwerkstad.nl
En volg ons op twitter: @uitdespits.nl / https://twitter.com/uitdespits

