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Als onderdeel van de Achterhoek Visie 2030 is gesteld, dat het in 2030 voor iedere inwoner of
bezoeker van de Achterhoek mogelijk is op ieder moment van de dag (7x24) van A naar B te plannen,
boeken, betalen en reizen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Het is de bedoeling om met een
regio-brede visie een aanpak te ontwikkelen op de Fijnmazige Bereikbaarheid in de Achterhoek. Een
solide basis wordt vanuit het platform Netmobiel en diverse deelmobiliteit initiatieven gecreëerd. Nu is
het moment gekomen om op te schalen naar een volledig regio-breed MaaS-concept.
Dit vereist samenwerking. Bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, vervoerders en vrijwilligers
bepalen samen de beste mobiliteitsoplossing. Het voorkomt ook ‘vervoersarmoede’ (gebrek aan
toegang tot vervoer). Bij het ontwikkelen en beheren van de oplossing in de Achterhoek zijn de
(samenwerkende) gemeenten aanjager en regisseur. Daardoor kan het ‘Mobility as a Service’ (MaaS)concept als een marktplaats voor mobiliteit fungeren. Reizigers kiezen, plannen en betalen via hun
smartphone zelf hun optimale vervoersoplossing, of het nu gaat om een rit per huurauto, deelfiets,
bus of het delen van een rit.
Het is dus de bedoeling dat de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie dé organisatie wordt die al deze
componenten, partijen en oplossingen met elkaar verbindt en voor de lange termijn in de regio
ondersteunt en (indien nodig) faciliteert. Dit met als doel in een ruraal gebied als de Achterhoek de
mobiliteitsbehoefte en het aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
Bij de presentatie van 4 oktober a.s. nemen wij u daarom mee in de gedachten achter de Achterhoek
Deelvervoer Coöperatie en de beweegredenen die wij hebben voor de huidige richting die is ingezet.
Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
.-.-.-.-.-.-.-.-.

