Nieuwsbrief zomer 2021
Beste relatie,
De samenwerking tussen onze #frissegasten is één van
onze grootste krachten.
Zo heeft adviseur mobiliteit Michiel Brouwer bij zijn werk
voor de gemeente Sint Anthonis niet alleen de planologische kennis achter de hand van Rob Boshouwers, maar
ook de kennis van voetgangersbeleid van Eline Schuijers.
Wil jij ook in zo’n hecht team werken waarmee je samen
de mooiste projecten op mobileitsgebied realiseert? Of
ken je iemand die in een dynamisch team wil werken
waar er veel kansen voor zelfontwikkeling zijn? Dan
horen we dat graag!
In gesprek
Uitwisseling van ideeën en samenwerken; niet alleen tussen collega’s, maar ook
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij geloven dat het leidt tot goed beleid.
Dit voorjaar zochten we de dialoog, met verfrissende tweegesprekken als resultaat.
Je leest er over op de volgende pagina!

Het team van Loendersloot Groep wenst iedereen een fijne gezonde zomer!

De ideale verkeerskundige anno 2021
Onze innovator Rens Jonker praatte in aanloop
naar het online Nationaal Verkeerskunde Congres
met opdrachtgever en verkeerskundige Jacco Sterk
van gemeente Rheden over de verkeerskundige
anno 2021. Over elkaar ontmoeten, luisteren én
geïnspireerd worden door anderen. Lees meer!
Ombuigen van 50 naar 30
Onze verkeerskundigen Xavier Boonman en Ruben
Loendersloot praten over een verantwoorde
implementatie van de snelheidslimiet van 30 km
per uur in de bebouwde kom. Ook werd Ruben
Loendersloot over dit onderwerp geinterviewd
door Omroep Gelderland. Lees meer!
Gedragsonderzoek doorfietsroutes
Onze verkeerskundige Carmen Linssen en onze
fietsforens Eric van der Horst fietsten op 'De Groene
As' tussen Groningen en Assen, een doorfietsroute
in ontwikkeling. In samenwerking met KeuzeWeg
voeren we op dit traject gedragsonderzoek uit voor
de provincie Drenthe. Lees meer!
Parkeren is balanceren
Onze parkeeronderzoeker Jesse van Hulst sprak
met verkeersadviseur Arie de Bie, optredend als
opdrachtgever voor Jesse namens gemeente
Nijmegen. Samen praten ze over de woningbouwopgave van Nederland en o.a. de rol die parkeernormen daarbij spelen. Lees meer!

Werken bij Loendersloot? Bekijk onze vacatures!

EEN FRISSE KIJK OP MOBILITEIT
#frissegasten www.loenderslootgroep.nl #frissegasten

