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Uitnodiging webinar Oktober 2020

Taxistop bouwt aan een efficiënte mobiliteit voor iedereen door het delen van voertuigen te faciliteren

en door het fysiek en digitaal te connecteren van vervoersmodi. Taxistop zet hiervoor in op eigen

mobiliteitsdiensten, innovatie en sensibilisering.

Gedeelde mobiliteit buiten de centrumsteden
Webinar - 13 oktober 2020

Hoe kunnen steden en gemeenten buiten de centrumsteden
succesvolle deelprojecten op poten zetten? Kom het te weten
in dit online seminar! De webinar vindt plaats op dinsdag 13
oktober (13u-14u) en wordt georganiseerd door Taxistop in het
kader van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en het Europese
project G-PaTRA. De webinar gaat in het Nederlands door en
deelname is gratis. Schrijf je hier in voor de webinar. 

Op het programma:

Een korte inleiding over gedeelde mobiliteit buiten de centrumsteden.
Een videoverslag van ons bezoek aan de mobiliteitshubs in de Nederlandse
provincies Groningen en Drenthe.
Gilles Van Onacker (Stad Deinze) gaat in op de deelmobiliteit in Deinze, met onder
meer een kennismaking met hun MaaS-oplossing. Dieter Hoet (DVV Westhoek) en
Margo Swerts (WVI) focussen op deelmobiliteit in de Westhoek, met onder andere
zijn dorpspunten en uniek fietsdeelsysteem. Peter Reekmans (Gemeente
Glabbeek) geeft een inkijk in het autodeelproject in Glabbeek.

Taxistop maakt deel uit van het G-PaTRA-consortium, een
North Sea Region Interreg-project om groene mobiliteit te
promoten in afgelegen, landelijke gebieden. Niet voor niets
staat de naam voor 'Green Passenger Transport in Rural
Areas'! Lees meer over G-PaTRA op de projectwebsite.
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