Adviseurs en Regisseurs
in Openbare Ruimte

Verkeer & Mobiliteit

Verkeer & Mobiliteit in de openbare ruimte
In onze openbare ruimte is van alles te beleven: er wonen mensen, er wordt gewerkt en er spelen
kinderen. Verschillende doelgroepen maken gebruik van het wegennet om naar een bestemming
te komen. Alle verschillende doelgroepen hebben eigen kenmerken en vragen speciale aandacht
bij de inrichting van de openbare ruimte:
• het aantal beschikbare parkeerplaatsen, zal een automobilist belangrijk vinden;
• ouders met schoolgaande kinderen vinden het belangrijk dat de route naar school veilig is,
zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen;
• ouderen willen graag op korte afstand van een bushalte wonen en hechten waarden aan
brede trottoirs waar ze veilig over kunnen lopen.

Advies
Het wordt steeds drukker in onze openbare ruimte.
De uitdaging om een goed functionerende openbare ruimte te behouden en te creëren op plekken
waar nu nog uitdagingen zijn of in nieuwbouw

projecten wordt steeds groter. Onze verkeerskundige adviseurs beschikken over veel expertise
om vraagstukken op het gebied van Verkeer &
Mobiliteit op te pakken en te voorzien van een
advies. Of het nu gaat om een technische vraag,
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zoals het beoordelen van de rijroute van de
vuilophaaldienst, het maken van een inrichtingsplan, het onderbouwen van de parkeerbehoefte  
of de ontwikkeling van een snelfietsroute, onze
adviseurs kijken naar alle verkeersdeelnemers en
streven naar een verbetering van de situatie voor
zoveel mogelijk gebruikers van de openbare
ruimte. We beseffen dat de gebruiker steeds
mondiger wordt en eerder betrokken wil worden
bij de inrichting van ’zijn‘ openbare  ruimte.
In projecten is communicatie een essentieel
onderdeel geworden dat vaak bepalend is voor
de ruimtelijke inrichting en het verdere verloop
van een project. Onze adviseurs hebben veel
ervaring met burgerparticipatie in verschillende
vormen en op verschillende momenten in
het verloop van een project. We vinden het
belangrijk om naar de gebruikers van het gebied
te luisteren en ze uit te leggen wat onze argumenten zijn voor ons advies (van IQ naar EQ).

voorlichting op scholen als er werkzaamheden
in de omgeving zijn. We leggen uit waarom er
aan de weg gewerkt wordt, wat al die bijzondere
verkeersborden betekenen en wat je als weggebruiker kan doen om mensen ook veilig aan de
weg te laten werken. Als het kan gaan we met de
kinderen ook naar buiten, zodat ze kennis kunnen
maken met het werken in de openbare ruimte.

Ondersteuning
Onze adviseurs zijn zowel specialist als generalist.
In projecten functioneren ze veelal als spin in het
web en bewegen zich zonder moeite binnen de
andere relevante werkvelden. We zijn innovatief,
flexibel, creatief en we beschikken over een
zorgvuldig opgebouwd, specialistisch netwerk,
waardoor we veel uitdagingen in de openbare
ruimte aan kunnen.
We zijn benieuwd waar uw uitdagingen liggen in
de openbare ruimte. Interesse in een gesprek?
Neem contact op en we komen graag langs.

Voorlichting
We zijn ook betrokken bij het onderwijs.
We vinden het belangrijk dat kinderen al zo vroeg
mogelijk gestimuleerd worden om deel te nemen
aan het verkeer. Door te doen, leer je. We geven
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