SAMEN DUURZAAM OP WEG

Voor
medewerkers

KIES HET JUISTE ALTERNATIEF!
De bereikbaarheid staat onder druk in onze regio. Vanaf 19 januari tot 3 april
2020 is de Wantijbrug afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens.
Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, (brom)fietsers en voetgangers
kunnen wel over de brug. Hoe kun je het beste reizen in deze periode? Welke
gedachtenstroom moet je door om de juiste keuze te maken?

Jouw reis
Ik hoef me niet te
verplaatsen

Ik moet me
verplaatsen

Weet je het zeker? Zijn er
vandaag geen mogelijkheden tot
thuiswerken of flex(ibel)
werken?

Ik kies voor een
alternatief

Ik moet met de
auto

Weet je het zeker? Zijn er
vandaag geen mogelijkheden
om met de (e)fiets, openbaar
vervoer te reizen?

Ik moet met de
auto naar kantoor

● Factsheet thuiswerken
● Interactieve kaart met flex werkplekken
● Adviesgesprek door Samen Bereikbaar
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● Extra● deelfietsen
bij
OV
hubs
Extra deelfietsen bij OV hubs
● Tijdelijk
extra
waterbushalte
op
de
Staart
● Tijdelijk extra waterbushalte op de Staart
● Interactieve kaart met ov, fiets, enz. locaties
● Interactieve kaart met ov mogelijkheden
● Extra OV vervoer: lijnen 4 en 8
● Extra OV vervoer: lijnen 3, 4 en 8
● OV en (e)-fiets over de Wantijbrug
● OV en fiets mogen gebruik maken van e Wantijbrug

Ik kies voor een
P&R

Weet je het zeker? Op de P&R
plekken is gezorgd voor
deelmobiliteit.

● 5 hubs met deelvervoer: Merwedelingelijn
Hardinxveld-Giezendam & Baanhoek, Laan van
London, waterbushalte de Staart, N3/A15
● 2 extra P&R plekken bij N3/A15 en Laan van London
● Interactieve kaart met P&R plekken en hubs
● Ga carpoolen vanaf de P&R

● Informeer u vóóraf over de verkeersituatie
per dag
● Ga carpoolen met je collega's, dit draagt bij
aan de bereikbaarheid van de regio

Voor meer informatie:
- www.ways2go.nl
- www.samenbereikbaar.nl, info@samenbereikbaar.nl

Datum: 18 december 2019
Disclaimer: In deze infographic zijn de maatregelen opgenomen waar we u
kunnen ondersteunen om uw bereikbaarheid te verbeteren. Er kunnen geen
rechten ontleend worden aan deze informatie.

