
Symposium STOP: Stappen - Trappen - OV en daarna pas Personenauto

Waar: Vrijdag 21 oktober 2022 op hoofdkantoor RET in Rotterdam Zuid

Voor wie: Rocov-leden, MRDH-gemeenten & MRDH-medewerkers, vervoerders en andere 
 OV geïnteresseerden.

Inschrijven:  www.metrocov.nl (maximaal 100 gasten)

10:00 uur  Welkom en uitleg van dagvoorzitter Marc Maartens. De ochtendsprekers houden een voordracht  
 van 10 minuten, daarna ondervraagt Marc hen en is het de beurt aan de zaal

10:10 uur  Annemieke Molster (schrijfster) over de S van Stappen

10:30 uur  Jan Ploeger (fietsdeskundige) behandelt de T van Trappen

pauze

11:05 uur  Marc Rosier (manager OV MRDH) start met de O van OV

11:25 uur  Freek Bos (directeur Rover) vervolgt met de O van OV

11:45 uur Panel van vorige sprekers over ‘STOP’ (ook over de P)

pauze

De middagsprekers houden een kort verhaal van 5 minuten, daarna ondervraagt Marc hen en is het de beurt aan de 
zaal

13:00 uur  Nico van der Vliet (Metrocov) over de wensen rond ‘STOP’
13:15 uur  Robert van Asten (OV-wethouder Den Haag) over de Metropool
13:30 uur  Sebastiaan van der Vliet (provincie Zuid-Holland)
13:45 uur  Wilko Mol (directeur EBS)

pauze

14:15 uur  Key note spreker Kris Peeters (publicist) uit Vlaanderen (dat ‘STOP’ uitvond). 
 Daarna gaat Marc in discussie met de middagsprekers en de zaal.

Uiterlijk 15:30 uur Einde & borrel.
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Symposium METROCOV 21 oktober 2022 STOP:
Stappen Trappen Openbaar Vervoer Personenauto

https://www.metrocov.nl/aanmelding-symposium-metrocov-21-oktober-2022-stop
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