
P R O G R A M M A  M O B I L I T E I T

Spoorverbindingen met 
Zwolle, Emmen/Groningen en 
Twente (Almelo en Enschede) 
zonder overstap.

Hoogwaardige elektrische 
lijnbussen tussen de kernen 
(>2000 inw en zonder station).

Inzet op nieuwe vormen van 
mobiliteit op afroep (MAAS) 
voor de kleine kernen met 
behoud van de huidige 
buurtbussen.

OV

Vervoer over water van 
bulkgoederen stimuleren om 
vrachtwagenbewegingen te 
verminderen.

Bestaande spoorlijn beter 
benutten en gebruik 
containerterminal 
optimaliseren.

LOGISTIEK

Openbare ruimte is veilig 
en comfortabel ingericht 
voor voetgangers van alle 
leeftijden (al dan niet met 
hulpmiddelen).

VOETGANGER

De openbare ruimte moet 
de gebruikers uitdagen/
prikkelen tot bewegen.

De openbare ruimte is 
toegankelijk voor iedereen.

GEZONDHEID

De infrastructuur is zodanig 
dat de leefkwaliteit niet 
onevenredig wordt aangetast.

MILIEU

Mobiliteit voorkomen door 
nieuwe technieken (snelle 
internet verbindingen) en 
gedragsverandering.

OV en fiets stimuleren, door 
gedragsbeinvloeding maar 
zeker ook door infrastructuur.

Milieuvriendelijk 
rijden stimuleren door 
laadvoorzieningen te 
realiseren en toepassing van 
smart mobility.

Als organisatie het goede 
voorbeeld geven (door eigen 
wagenpark te verduurzamen).

DUURZAAM

De wegen zijn duurzaam 
veilig ingericht waardoor 
het gewenste gedrag voor 
iedereen duidelijk is.

INRICHTING

Weggebruikers hebben 
allemaal passend onderwijs 
genoten, waardoor ze 
verkeersveilig kunnen 
handelen.

EDUCATIE

Het categoriseringsplan heeft 
geleid tot een wegenstructuur 
waarbij functie, 
vormgeving en gebruik in 
overeenstemming is. 

CATEGORISERING

Binnen een half uur is Zwolle, 
Twente (Almelo) en Drenthe 
(Emmen) via stroomwegen 
bereikbaar.

Parkeren in centra is 
gemakkelijk en dichtbij de 
voorzieningen.

Hardenberg is een regio 
zonder files en behoudt de 
voorsprong op de randstad.

AUTO

Hardenberg heeft 
hoogwaardige 
fietsverbindingen tussen de 
kernen en met Zwolle.

Binnnen de kernen is de fiets 
de snelste en comfortabelste 
manier van verplaatsen.

FIETS

Voorzieningen zijn in 
iedere kern voor iedereen 
toegankelijk of anders voor 
iedereen bereikbaar in een 
van de omliggende kernen.

VOORZIENINGEN
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