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Geacht College,
Zoals u weet zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het project SLIM prijzen.
Slim Prijzen is een maatregel die wordt ingezet om de mobiliteit in de stadsregio Arnhem
Nijmegen te verbeteren. Automobilisten worden met een financiele beloning verleid hun
reisgedrag tijdens de spits aan te passen.
Op dit moment wordt de meting uitgevoerd op basis waarvan in de zomermaanden
deelnemers worden geworven. Onze planning is erop gericht om 6 september te starten
met het daadwerkelijk belonen van deelnemers.
Tijdens de overleggen bij de stadsregio hebben wij u het afgelopen jaar regelmatig
bijgepraat. Toen is de zorg uitgesproken over sluipverkeer ten gevolge van het
mijdgedrag van deelnemers aan SLIM prijzen. Hoewel wij beheersingsmaatregelen
hebben opgenomen bestaat inderdaad het gevaar dat dit effect zal optreden. Wij zitten
nu in een fase waarin wij samen met u aanvullende maatregelen kunnen bedenken en
procedureafspraken kunnen maken.
Omdat de ambtelijke workshop (op 20 mei 201 0) met betrekking tot dit onderwerp niet
heeft kunnen doorgaan proberen wij op een andere manier uw zorgpunten te
inventariseren en u te informeren hoe wij daarmee omgaan.
Wij verzoeken u om uiterlijk 17 juni aanstaande aan te geven of u problemen verwacht
en op welk wegvak. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ten aanzien van de
maatregelen. Omdat het soms lastig is om de gevolgen vast te stellen bieden wij aan om
de knelpunten, samen, in een gesprek te bepalen.
Mocht u hiervan gebruik willen maken verzoeken wij u om een gesprek in te plannen via
ons secretariaat (telefoon: 024- 329 79 76, e-mail: mhendrickx@destadsregio.nl).
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Als bijlage treft u aan een flyer en een Q & A waarin het project nag eens wordt
toegelicht.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ge'fnformeerd.
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