Conclusies mobiliteit enquête
Aviation Valley
De Enquete
In totaal hebben 28 van de bedrijven op Aviation Valley een reactie gestuurd, een heel mooie score. Hierdoor hebben
wij nu een beter beeld hebben van de behoeftes van de werkgevers op Aviation Valley. De komende tijd zullen
Parkmanagement en Arriva gezamenlijk proberen zoveel mogelijk van de conclusies uit te werken tot daadwerkelijke
voorstellen.

Vervolgstappen
2.1 Awereness campagne
Er is een meerderheid aan werkgevers voor meer awareness campagnes over de vertrektijden en haltes van het
Openbaar Vervoer, en de nieuwe snelfietsroute. Arriva en Parkmanagement zullen hier samen een digitaal voorstel
voor maken dat door de werkgevers verspreid kan worden intern. Eventueel is het mogelijk om de poster die hierbij
zal horen zelf ook uit te printen als werkgever en bijvoorbeeld in de kantine of op een centrale plek op te hangen.
3.2 Kennismaking
Arriva zal samen met Parkmanagement een voorstel uitwerken waarmee werkgevers aan hun werknemers een
mogelijkheid zullen geven om een maand lang kosteloos het OV uit te proberen (“Proeftuin”). Arriva en
Parkmanagement zullen hier binnenkort meer informatie over verstrekken. Hetzelfde geldt voor het “Ontdek de Ebike” programma icm. Zuid-Limburg Bereikbaar.
3.3 Infrastructuur
Het is duidelijk dat er een behoefte is om Aviation Valley veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Op basis van
deze enquete en de duidelijke respons in deze richting zal Parkmanagement contact opnemen met de gemeente Beek
om hier werk van te maken.
3.4 Deelfietsen
Arriva en Parkmanagement zijn op het moment bezig met de eerste stappen om een deelfietsensysteem op Aviation
Valley te plaatsen. Zodra hier meer duidelijk over is zullen Parkmanagement en Arriva dit communiceren.
3.5 Secundaire Arbeidsvoorwaarden
Arriva is op het moment bezig met de testfase van een nieuwe mobiliteitsapp, ViaGo, waarin het mogelijk wordt voor
de werkgever om per werknemer een mobiliteitsbudget te geven. Zodra deze live gaat zal Arriva hier samen met
Parkmanagement richting werkgevers verder over communiceren.

Vragen of opmerkingen
Indien er naar aanleiding van de uitwerking van deze enquête nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact
opnemen met uw contactpersoon bij Aviation Valley.
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