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Inleiding
Het RMO Noord-Limburg is de samenwerking tussen de acht Noord-
Limburgse gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer. Met 
ingang van 2020 treedt het RMO extern naar buiten onder de naam 
Trendsportal en wordt de nadruk gelegd op bereikbaarheid, 
toegang tot mobiliteit, hoogwaardig openbaar vervoer en 
fietsnetwerken, verduurzaming van de mobiliteit en 
verkeersveiligheid. Deze zijn ook vertaald in de vijf hoofddoelen van 
Trendsportal. 

De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 
is eind 2020/begin 2021 in de colleges van B&W vastgesteld, met 
daarin opgenomen de inrichting van een Programmabureau 
Trendsportal en de invulling van de RMO-taken. In deze 
overeenkomst is verder onder meer geregeld dat onderhavige 
Voortgangsrapportage wordt opgesteld en wordt aangeboden aan 
het PHO Trendsportal Mobiliteit en Logistiek.

In deze presentatie leest u de voortgang van de projecten over het 
eerste halfjaar van 2022. 
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01. 
Bezoekersaanpak

01. Bezoekersaanpak
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Eind januari 2022 heeft er een verdiepende sessie plaatsgevonden over 
Nationaal Park de Maasduinen. Zij zijn ook positief en haken graag aan bij de 
bezoekersaanpak.

• Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden in de kern Arcen.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Gesprek met de deelnemende gemeenten over de beschikbare capaciteit. 

• Keuze maken voor eventuele inzet van projectleider om er vaart in te 
houden.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Het concretiseren van de problematiek van de deelgebieden naar 
maatregelen.

Scope Tijd Financiën

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar

1e en 2e 
projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 103.822,- € 0 € 103.822,-

Financieel overzicht

Status



02. Electric Green Last Mile (eGLM)
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• De locatie Blerick is in ontwikkeling als locatie van een ultrasnelle lader voor de 
logistieke sector en bijna concreet.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Binnenkort vindt er overleg plaats over de businesscase en de mogelijkheden 
binnen de subsidie. 

Status

02. eGLM

Scope Tijd Financiën

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 75.870,- € 0 € 75.870,-

Financieel overzicht



03. Logistieke aanpak

03. Logistieke aanpak
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Er zijn 121 bedrijven benaderd door de Logistiek Makelaars. Hiervan hebben zij er 118 gesproken en aangezet tot minder en 
duurzamer rijden. 55 bedrijven zijn bezig met het verminderen en verduurzamen van transportbewegingen. 

• Er is meegedacht over mogelijkheden qua omvang van de zero emissie zone voor stadslogistiek in Venlo. Samen is gezocht naar 
ondersteuning t.b.v. het verkrijgen van draagvlak (gelukt via inzet Projectleider die gaat zorgen voor een uitvoeringsagenda), en 
ondersteuning op ambtelijk niveau.

• Er zijn twee publiek toegankelijke snellaadpalen voor elektrische vrachtwagens in Noord-Limburg gerealiseerd.

• De Connected Transport Corridor toepassingen zijn bij bedrijven onder de aandacht gebracht via een bijeenkomst. Ook is gezorgd 
voor 6 nieuwe deelnemers.

• Er zijn diverse communicatie-uitingen gedaan (via o.a. LinkedIn) gericht op relevante thema’s, waardoor er meer bekendheid is 
gegeven aan de inzet van Logistiek Makelaars en de kansen voor bedrijven.

• Er is een communicatieadviseur aangesteld specifiek voor de Logistieke aanpak. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Michel Oldenburg zal zich voornamelijk richten op de grotere bedrijven waarmee hij reeds in contact staat, om aan te zetten tot 
resultaat / effect. Mark Luikens zal daarnaast meer bedrijven gaan benaderen rijdend voornamelijk met bestelauto’s met als 
herkomst of bestemming de gehele regio Noord-Limburg. Door de inzet van een Projectleider in Venlo die zich gaat richten op de 
uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek (gefinancierd door SmartwayZ.NL en gemeente Venlo zelf) is een goede verdeling 
aangebracht. 

• Betrokkenheid is ontstaan bij Supply Chain Valley (meedenken in het innovatielab) en rond bijeenkomsten van ECT. Ook is het 
initiatief is genomen om te komen tot een overleg met de provincies op de corridor rond de problematieken op het gebied van 
modal shift.



Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Met de bedrijven waarmee de Logistiek Makelaars reeds enige tijd in contact staan, zal worden 
gesproken over de effecten van hetgeen zij hebben aangepast, om daarmee zicht te krijgen op 
resultaat. Verder gaan de Logistiek Makelaars door met waar zij mee bezig waren, bedrijven 
ondersteunen.

Status

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd

Nog 
beschikbaar

1e en 2e
projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 152.200,- € 70.313,75 € 81.886,25

Scope Tijd Financiën

Financieel overzicht

03. Logistieke aanpak



04. Duurzaam 
deelvervoer

04. Duurzaam deelvervoer

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Iedere gemeente is nu voorzien van duurzaam deelvervoer. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Contractmanagement moet over van regio naar gemeenten

• Afstemming met Mobility Mixx over invulling en uitvoering van contractuele 
afspraken

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Het contract met Mobility Mixx loopt tot 1 mei 2025, met optie tot verlenging met 
2 jaar.

• Voor het einde van de contractstermijn zal afgewogen moeten worden op welke 
manier de dienstreizen daarna gefaciliteerd worden. 

Status

Financieel overzicht

De financiering van de dienstverlening verloopt via de individuele gemeenten. Het budget voor regionaal 
contractmanagement is op 1 oktober geheel besteed. 

Scope Tijd Financiën



05. Mobiliteitsportal

05. Mobiliteitsportal

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Inhuur van Senior- en Junior Mobiliteitsmakelaars. 

• Bereikbaarheidsscan uitgevoerd voor bedrijventerreinen De Grens/ De Brem (Gennep) en Smakterheide 
(Venray).

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Transitie naar een individuele bedrijfsaanpak (conform WGA- Limburg breed)

• Opstarten communicatiecampagne (in aansluiting op communicatie Zuid-Limburg)

• In overleg met vertegenwoordigers bovengenoemde bedrijventerreinen bepalen en realiseren van 
mogelijke maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

• Het benaderen van bedrijven in de regio Noord-Limburg (Venlo/Horst aan de Maas - Greenport Venlo 
(Noord, Oost, West, Freshpark)

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Borgen van de Werkgeversaanpak, met hierin aandacht voor de last-mile bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen in de Maak-, agro- en logistieke sector. 



05. Mobiliteitsportal

Status

Totale Projectbudget Reeds gerealiseerd Nog beschikbaar

1e projectenveloppe
investeringsagenda

€ 310.380,- € 9.490,- € 300.890,-

Scope Tijd Financiën

Financieel overzicht



06. Plattelandsdistributie

06. Plattelandsdistributie
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Het project is stopgezet vanwege het gebrek aan financiering bij de partners. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Onderzoeken of doelstelling van project valt onder een project van het programma landelijk gebied. Zo 
niet wordt bekeken of alsnog een nieuw project voorstel gemaakt wordt.

Status

Financieel overzicht 

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd

Nog beschikbaar 

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 25.000,- € 4.750,- € 20.250,-

Scope Tijd Financiën



07. Werkgevers-
aanpak

07. Werkgeversaanpak
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Bij de start van de mobiliteitsaanpak gericht op de werkgevers werd gefocust op het project 
Mobiliteitsportal – de gebiedsgerichte aanpak – met als doel om de bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen te verbeteren.

• Daarom werd in het eerste halfjaar nog niet ingezet op het project Werkgeversaanpak, waarbij grote 
werkgevers – met meer dan 100 medewerkers – worden gefaciliteerd bij het verduurzamen van de 
mobiliteit van hun medewerkers.

• Vanuit deze gebiedsgerichte aanpak zijn we aan de slag gegaan in Gennep (De Grens De Brem), Horst 
aan de Maas (Hoogveld) en Venray (Smakterheide).

• In samenwerking met het Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO) hebben we in Gennep een 
mobiliteitsanalyse uitgevoerd voor een negental bedrijven gevestigd op De Grens De Brem.

• In samenwerking met de Ondernemersvereniging Smakterheide (OVS) zijn we gestart met een 
mobiliteitsanalyse voor alle bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein. Tot nu toe hebben we de 
medewerking van 15 bedrijven. In verband met de zomervakanties zetten we de werving van de 
bedrijven voort tot begin september.

• Met de ondernemersvereniging O-twee Horst aan de Maas, hebben we afgesproken om het project in 
september tijdens een ledenvergadering te pitchen en de bedrijven uit te nodigen om hieraan deel te 
nemen.



07. Werkgevers-
aanpak

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Eind september vernemen we van het Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO) of er bij het bestuur van de 
ondernemersvereniging De Grens De Brem commitment is om de voorgestelde maatregelen gezamenlijk 
op te pakken.

• Medio september voeren we de mobiliteitsanalyse en de bereikbaarheidsanalyse uit voor de 
deelnemende werkgevers op bedrijventerrein Smakterheide. Begin oktober presenteren we de 
uitkomsten aan de deelnemende bedrijven en het bestuur van de Ondernemersvereniging Smakterheide
(OVS). Doel hiervan is om hen om commitment te vragen om de voorgestelde maatregelen gezamenlijk 
op te pakken.

• Na de pitch tijdens de ledenvergadering van de ondernemersvereniging O-twee Horst starten we met het 
werven van bedrijven en de uitvoering van de mobiliteitsanalyse en de bereikbaarheidsanalyse van 
Hoogveld.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Eind september / begin oktober organiseren voor alle grote werkgevers in Noord-Limburg - met meer 
dan 100 medewerkers – een startbijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is de werkgevers enthousiast 
te maken om met het thema medewerkersmobiliteit aan de slag te gaan. Vanaf dat moment gaan we 
grote werkgevers - zowel privaat als publiek – faciliteren om de mobiliteit van hun medewerkers te 
verduurzamen.

• Parallel hieraan geven we verder invulling aan het project Mobiliteitsportal, zoals op de vorige sheet 
beschreven.



07. Werkgevers-
aanpak

Status

Totale Projectbudget Reeds gerealiseerd Nog beschikbaar 

1e en 2e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 122.731,- € 23.180,- € 99.551,-

Scope Tijd Financiën

Financieel overzicht



08. Data top 15

08. Data top 15
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• De coördinator is aangesteld.

• Er hebben startgesprekken met alle gemeenten plaatsgevonden.

• De 1e regionale werksessie (logistieke data) heeft plaatsgevonden. 

• Het e-book is opgesteld.

• Het Regionaal Data Team (RDT) is aangehaakt.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Er zijn vijf regionale werksessies gepland (Fiets, parkeren, geplande afwijkingen, 
maximum snelheden, regelscenario’s incl. incidenten)

• 3 november is Dag van de Data.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Opstellen van het werkdocument Borging. 

• Werksessies organiseren voor de andere thema’s. 

Financieel overzicht

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar 

2e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 49.994 € 0 € 49.994

Scope Tijd Financiën



Economische bereikbaarheid

Economische 
bereikbaarheid



09. Corridor-
aanpak

09. Corridoraanpak

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Bestuurlijke besluitvorming voor een extra investering van € 500.000 door gemeente 
Venlo t.b.v. de ombouw van VRI’s is in afronding. Vanuit het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat wordt een extra bijdrage gedaan van € 66.000, voor de 
dekking van het tekort van € 198.000. Ook is een toezegging van een projectbijdrage
van € 122.000 gevraagd voor de dekking van dit tekort. 

• Per 1 juli is een test gestart in de prioritering van vrachtverkeer op de kruising Groot 
Bollerweg – Venrayseweg in Venlo. Zes logistieke bedrijven nemen hieraan deel. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Aanbesteding/ inkoop van slimme verkeerslichten (iVRI’s) (TLC-RIS en ITS-App)

• Opstellen van een Plan van Aanpak voor de technische implementatie/ ombouw van 
VRI’s

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Technische implementatie/ ombouw VRI’s (Venrayseweg-Grootbollerweg-
Eindhovenseweg)

• Invoering prioritering vrachtverkeer (opschaling aantal deelnemende bedrijven uit de 
logistieke sector)

• Invoering intelligente toegang tot de stad (stadslogistiek)



09. Corridor-
aanpak

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd

Nog 
beschikbaar 

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 230.144,- € 0 € 230.144,-

Scope Tijd Financiën

Financieel overzicht



10. Mobiliteits-
ambitie

10. Mobiliteitsambitie
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• 27 januari: webinar georganiseerd met verschillende stakeholders. Doel van de 
webinar was om de al eerder opgehaalde input (concept document) te verifiëren 
en aan te vullen.

• 21 april: lobbydocument 'mobiliteitsambitie' vastgesteld in het Bestuurlijk RMO.

• 21 juni: Patrick Bouman (programmamanager a.i.) heeft het lobbydocument 
officieel overhandigd aan gedeputeerde Van Gaans. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• In het najaar van 2022 wordt een lobbystrategie opgesteld (i.s.m. stakeholders). 
Hierin wordt beschreven hoe de lobby uitgevoerd en geborgd.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Het project is voor nu afgerond. Het lobbydocument is opgeleverd en vastgesteld. 
Het is nu zorg om daadwerkelijk de lobby te starten. 

Financieel overzicht

10. 

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 15.000 € 9.335,18 € 5.664,82,-

Scope Tijd Financiën



11. Havenontwikkeling 
Venlo

11. Havenontwikkeling Venlo
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Regionale Kick-off workshop PIONEERS heeft plaatsgevonden (febr).

• Studie Ruimtelijke Planontwikkeling Noordoever Havengebied Venlo is opgestart (juni).

• Er is 1,8 mln Europese CEF-subsidie toegekend voor diverse  havenstudies in Venlo 
(juni).

• Er is een beschikking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen 
voor de kademuur van de bargeterminal (SPUK-regeling kademuren) van € 1 mln extra 
voor de (andere verankering van de kademuur bij de) uitbreiding van de bargeterminal
(juli).

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Resultaten Studie Ruimtelijke Planontwikkeling Noordoever.

• Voorbereiden realisatie fase.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Realisatiefase.

Financieel overzicht

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog beschikbaar 

3e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 1.800.000,00 € 0 € 1.800.000,00

Scope Tijd Financiën



Verkeersveiligheid

Verkeers-
veiligheid



12. Verkeers-
actieve school

12. De Verkeersactieve School
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• 129 scholen zijn er in Noord-Limburg, waarvan er 126 mee doen = 97% bereik met de 
Verkeersactieve School. T.o.v. eind 2021 zijn er 11 nieuwe scholen die meedoen. Er 
worden 313 projecten uitgevoerd en 35.366 leerlingen nemen deel (aantal is incl. 
duplicatie i.v.m. meerdere projecten). 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Scholen die nog niet aangemeld zijn, stimuleren om zich aan te melden. 

• Het type lesaanbod op de scholen bekijken. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Trendsportal blijft betrokken door het verstrekken van een bijdrage namens de acht 
gemeenten en zal de inzet van deze middelen monitoren.

• Aansluiten van nieuwe scholen zodat het bereik nog groter kan worden.

• Samen met ROVL nieuw aanbod voor de scholen creëren en de scholen ondersteunen bij 
uitvoering van de Verkeersactieve school.

• Samen met het ROVL/Provincie wordt onderzocht of we de leeftijdsgroepen boven de 18 
jaar gezamenlijk kunnen gaan bedienen met toepasselijke projecten.

Financieel overzicht

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar 

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 141.296,5 € 141.296,5 € 0

Scope Tijd Financiën



13. Veilig op 
Weg

13. Veilig op Weg
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Er is actief gestuurd om in alle acht gemeenten een campagne te organiseren. Dat is 
in zeven gemeenten gelukt; in Mook en Middelaar is een campagne in voorbereiding.

• Er is inspiratieboekje gemaakt dat op een laagdrempelige manier een beeld geeft van 
de Veilig op Weg-aanpak.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Het project wordt afgerond met opleveren van een draaiboek, instructie en materialen 
zodat gemeenten nu zelf aan de slag kunnen.

• Er wordt een inventarisatie gedaan bij alle gemeenten om in beeld te krijgen of er 
nog behoefte is aan ondersteuning.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• De gemeenten gaan individueel aan de slag met Veilig op Weg bij lokale knelpunten.

• Er wordt bekeken of en hoe er regionaal vervolg wordt gegeven aan Veilig op Weg. 

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog beschikbaar 

1e en 2e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 75.000,- € 75.000,- € 0

Scope Tijd Financiën

Financieel overzicht



14. Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid

14. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Per gemeente en voor Trendsportal is de risicoanalyse opgesteld, als ook het 
maatregelenpakket per gemeente. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid is opengesteld op 1 
juli.

• Regionaal uitvoeringsagenda opstellen.

• Verkeersveiligheid onder de aandacht brengen bij nieuwe bestuurders.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Uitvoering van de regionale uitvoeringsagenda en het lokale maatregelenpakket. 

Financieel overzicht

Status

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar 

Incidenteel project € 96.100 € 68.600 € 27.500

Scope Tijd Financiën



Gezonde en actieve mobiliteit

Gezonde en 
actieve 
mobiliteit



15. Probeer 
een e-bike

15. Probeer een e-bike
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Alle rijwielhandelaren in de deelnemende gemeenten zijn meermaals per mail of telefoon benaderd.

• Twee rijwielhandelaren hebben definitief toegezegd deel te willen nemen aan het Probeer een e-bike. 
Drie rijwielhandelaren geven aan op termijn te overwegen om aan te sluiten, maar nu vanwege drukte 
de keuze maken om het nu niet te doen.

• De uitbouw van het platfom Probeer een e-bike voor Noord-Limburg is opgestart.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Momenteel wordt het platform www.probeereenebike.nl uitgebouwd met Noord-Limburg als aparte regio. 
Zo kunnen inwoners en werknemers eenvoudig een rijwielhandelaar selecteren.

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Naar verwachting is het platform in het najaar van 2022 gerealiseerd en kunnen de aangesloten 
rijwielhandelaren hun e-bikes hierop presenteren. Zodra dit moment daar is worden de contracten 
(feestelijk) ondertekend en starten we met communiceren over het platform middels de 
werkgeversaanpak en de Trendsportal- en gemeentelijke communicatiekanalen.

http://www.probeereenebike.nl/


Financieel overzicht

Status

Totale Projectbudget Reeds gerealiseerd Nog beschikbaar 

2e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 8.000,- € 1.208,- €6.792,-

Scope Tijd Financiën

15. Probeer 
een e-bike



Sociale inclusie

Sociale 
inclusie



16. Social Green

16. Social Green

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Zonnova is het projectvoorstel aan het herzien op haalbaarheid, als 
gevolg van het niet kunnen realiseren van de vehicle – grid
laadinfrastuctuur

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Het herzien van het projectvoorstel moet getoetst worden op eerder 
geformuleerde projectdoelstellingen en haalbaarheid. Indien dit 
voldoende is, wordt dit voorgelegd aan de bestuurders ter accordering. 
Zo niet, stopt het project. 

Financieel overzicht

Status

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar

1e 
projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 189.717,- € 12.760,- € 176.957,-

Scope Tijd Financiën



17. Mobiliteitsarmoede

17. Onderzoek naar mobiliteitsarmoede
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Stichting Zet (www.wijzijnzet.nl) heeft in opdracht van Trendsportal een bureau-onderzoek verricht.

• In Q1/2022 zijn door Zet gesprekken gevoerd met intermediairs zoals Incluzio maar ook met gemeente-
ambtenaren van het sociaal domein en verkeer en vervoer.

• In april 2022 zijn de bevindingen opgeleverd en zijn 3 gidswijken (Wellerlooi, Veltum in Venray en Venlo 
Oost (zuidelijke deel)) benoemd waarmee we fase 3 ingaan. Met “gidswijken” bedoelen we het duiden 
van eigenschappen en daarmee het profiel van deze gebieden om de herbruikbaarheid van de 
uitkomsten voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg inzichtelijk te maken. De aanbevelingen voor 
een gidswijk zijn daarmee ook richtlijnen voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg met hetzelfde 
profiel.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• In september 2022 gaan we van start met fase 3 in de drie gidswijken. Dit betekent dat we beginnen 
met gesprekssessies in de wijken (in gesprek met de doelgroep). 

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Na de gesprekssessies in de drie gidswijken volgt een analyse, een rapportage en aanbevelingen 
(december 2022). 



17. Mobiliteitsarmoede

Status

Financieel overzicht

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog beschikbaar

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 25.390,- € 8.800,- € 16.590,-

Scope Tijd Financiën



18. Kommee
Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Realisatie van het Kommee-programma in Mook en Middelaar met een drietal informatiebijeenkomsten en een 
Vervoersdag voor ouderen. 

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• Onderzoek aansluiting OV-ambassadeurs programma Gelderland (via YMCA)
• Proefreisjes (praktijkbegeleiding)
• Informatiebijeenkomsten

• Realisatie praktijkdagen Mook en Middelaar

• Voorbereiding realisatie Kommee-programma in Venray

• Koppeling leggen met het project Mobiliteitsarmoede. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Realisatie van het Kommee-programma in Venray en in de overige gemeenten. 

• Borging van het programma voor de lange termijn. 

Financieel overzicht

18. Kommee

Totale 
Projectbudget 

Reeds 
gerealiseerd 

Nog 
beschikbaar 

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 150.000,- € 49.530,- € 100.650,-

Scope Tijd Financiën

Status



19. Monitoring 
en evaluatie

19. Monitoring en evaluatie Trendsportal

Welke mijlpalen zijn er in de afgelopen periode behaald?

• Er is een M&E-coördinator aangesteld.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

• De M&E coördinator start met de uitvoering van het monitoringsplan. 

Hoe ziet het verdere verloop eruit?

• Op basis van het monitoringsplan worden de projecten gemonitord en geëvalueerd 
en worden de doelen en doelstellingen van Trendsportal gemonitord.

Financieel overzicht

19. Monitoring 
en evaluatie

Status

Totale 
Projectbudget

Reeds 
gerealiseerd

Nog beschikbaar

1e projectenveloppe 
investeringsagenda

€ 300.000,- € 24.865,- € 275.135,-

Scope Tijd Financiën


