VOC Symposium 2015
Vrijdagmiddag 2 oktober in Dordrecht

Samen werken aan de integratie van het
openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer
De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) is de belangenbehartiger van centrumgemeenten in het openbaar
vervoer. Jaarlijks organiseert de VOC een symposium over een onderwerp op het snijvlak van openbaar vervoer en openbaar
bestuur. Doel is om te komen tot beter stedelijk openbaar vervoer en tegelijkertijd andere gemeentelijke beleidsdoelen te
realiseren. Dit jaar richten we ons op de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.

Onder leiding van journalist en oud-wethouder Mirjam de Rijk. Tijdens het symposium confronteren we de
vraag met het aanbod. Hoe verhouden de wensen van de gebruikers van het openbaar vervoer en het
doelgroepenvervoer zich tot het aanbod van de overheden en de vervoerders? Hoe leggen we de verbinding?
Met onder meer Bart Vuijk (TNO) en Liesbeth Alferink, vice-voorzitter van ROVER. Daarnaast sprekers van
Ieder(in), Belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), Connexxion Taxi Services,
Arriva, gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, gemeente Eemsmond, provincie Zuid-Holland, Go
OV, 9292, OpenOV, BlueAssist en Texelhopper. Voorprogramma: maak kennis met de Waterbus!

Doelgroep
Voor zowel bestuurders als beleidsadviseurs van overheden met mobiliteit of zorg/doelgroepenvervoer in de portefeuille. Voor
management en adviseurs van vervoerders, onderwijs- en belangenorganisaties werkzaam in het openbaar vervoer of in het
doelgroepenvervoer.
Tijd en plaats
Het symposium start vrijdag 2 oktober om 13:00 in Het Energiehuis in Dordrecht. U bent al vanaf 11:00 welkom voor het
voorprogramma (excursie Waterbus, inschrijving na aanmelden symposium) of om 12:30 voor de lunch. Deelname is kosteloos.

Dagprogramma VOC Symposium 2015
Samen werken aan de integratie van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer

10:00 – 11:00

Vergadering Algemeen Bestuur VOC (besloten)

Voorprogramma
11:00 – 12:30

Excursie Waterbus
Deelnemers die zich hebben aangemeld voor het symposium ontvangen
een aparte uitnodiging om zich in te schrijven en ontvangen nadere info

Lunch
12:30 – 13:00

Inlooplunch in het Energiehuis

Hoofdprogramma
13:00 – 13:15

Welkom in Dordrecht
Rik van der Linden (gemeente Dordrecht)

13:15 – 13:45

Smart Mobility: innovaties in stedelijke mobiliteit
Bart Vuijk (TNO)

13:45 – 14:00

Hulp bij de overstap van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer
Paul Imthorn (BlueAssist), Susan Zethof (9292), Stefan de Konink
(OpenOV), Arthur Burghouts (GoOV) en Albert Zuijderland (Texelhopper)

14:00 – 14:20

Iedereen kan mee met het OV
Liesbeth Alferink (ROVER)

14:20 – 14:40

Eigen regie
Conny Kooijman (LFB) en Thijs Hardick (IederIn)

14:40 – 15:15

Pauze

15:15 – 16:15

Discussie met opdrachtgevers, aanbieders van vervoer en zorg én publiek
Harald Bouman (gemeente Eemsmond), Marc Rozendal (Connexxion Taxi
Services), Joost Weekers (provincie Zuid-Holland), Machiel Kleingeld
(Arriva), Lars Winters (Sociale Dienst Drechtsteden)

16:15 – 16:30

Afsluiting met een terugblik op de middag
Ed Rentenaar (voorzitter VOC)

16:30 – 17:30

Borrel

#voc2015

Locatie en bereikbaarheid
Voorprogramma: excursie Waterbus
Iedereen die zich heeft aangemeld voor het symposium ontvangt een
aparte uitnodiging om zich in te schrijven voor de excursie. Je bent dan
om 11:00 van harte welkom bij het kantoor van Waterbus aan
Merwekade 56 in Dordrecht. Na ontvangst met koffie en thee volgt een
presentatie over de Waterbus en maken we de oversteek naar
Papendrecht. Om 12:20 zijn we weer terug aan de Merwekade om
gezamenlijk naar het Energiehuis te lopen. Voor mensen die met de OVfiets zijn gekomen is het vijf minuten fietsen. Ook is het mogelijk om
stadslijn 10 te pakken om 12:32 en een paar minuten later bij halte Biesboschstraat vlak bij de ingang uit te stappen.
Als je met het openbaar vervoer komt, kun je gebruik maken van stadslijn 10 (halte Papendrechtse veer) of een OVfiets huren op het centraal station. De reistijd is in beide gevallen ongeveer tien minuten. Kom je met de Waterbus
naar Dordrecht? Dan stelt Waterbus hier graag
een Dagkaart voor beschikbaar. Je kunt deze
Dagkaart tot uiterlijk één dag voor het symposium
aanvragen via haven@waterbus.nl. Je ontvangt
dan via de mail een Waterbus e-ticket om op 2
oktober mee te kunnen reizen. Voor degene die
met de auto komt kan worden geparkeerd bij het
Energiehuis (zie hieronder), om vervolgens te
lopen (tien minuten) naar de Merwekade of
stadslijn 10 te nemen naar halte Papendrechtse
veer (paar minuten). Daarnaast kan betaald
geparkeerd worden aan de Merwekade.

Middagprogramma: symposium
Het middagprogramma vindt plaats in Het Energiehuis, Noordendijk 148 te Dordrecht. Iedereen is vanaf 12:30 van
harte welkom in het voormalige gemeentelijke energiebedrijf voor broodjes en om 13:00 voor het symposium.
Het Energiehuis ligt aan de rand van het oude centrum en is goed
bereikbaar per openbaar vervoer. Voor wie met de trein naar Dordrecht
komt kun je vanaf het centraal station om 12:00 stadslijn 10 naar P+R
Energiehuis nemen en uitstappen bij halte Biesboschstraat of PEnergiehuis. Kijk voor andere reisopties en actuele vertrektijden op de
beschikbare OV-reisplanners. Kom je met de auto? Achter het gebouw
bevindt zich een parkeergarage en op loopafstand is een groot
parkeerterrein gelegen waar de eerste 24 uur gratis kan worden
geparkeerd (wel een kaartje onder de voorruit plaatsen). Kom je met de Waterbus naar Dordrecht? Dan stelt
Waterbus hier graag een Dagkaart voor beschikbaar. Je kunt deze Dagkaart tot uiterlijk één dag voor het symposium
aanvragen via haven@waterbus.nl. Je ontvangt dan via de mail een Waterbus e-ticket om op 2 oktober mee te
kunnen reizen.

