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Nieuwe strategieën voor bus en tram
Workshop EU-Project „BAPTS“ in Brussel

Hoe kunnen meer mensen worden aangespoord om vaker
de bus en/of tram te gebruiken? Deze vraag staat centraal
in het EU-gefinancierde project „Boosting Advanced Public
Transport Systems“ (BAPTS), dat in het kader van de
Europese Week voor Steden en Regio’s (OPEN DAYS)
gepresenteerd wordt.
Aan de workshop die op 6 oktober 2010 bij de
Vertegenwoordiging van de Nordrhein-Westfalen wordt
gehouden, nemen vertegenwoordigers en
verkeerskundigen deel uit steden en regio’s die ook
betrokken zijn in het project. Verder heeft de directeur van
het Interreg-programma Noordwest Europa, Ruut Louwers,
zijn deelname aan de workshop toegezegd.
In het kader van het project ontwikkelen negen partners uit
zes verschillende Europese lidstaten nieuwe toepassingen
op het vlak van openbaar vervoer, zodat dit aantrekkelijker,
prettiger, betrouwbaarder en milieuvriendelijker wordt.
In het project participeren Stadt Bielefeld en de
Frankfurt/Rhein-Main-Verkehrsverbund (Duitsland), de
steden Darlington en Southend-on-Sea (Groot-Brittannië),
Eindhoven (Nederland) en Luik (België), de
Metropoolregio’s Lille en Nantes (Frankrijk) en de National
Transport Association Ireland (NTA).
Het budget voor dit vierjarige project bedraagt meer dan €
15 miljoen. Daarvan wordt 50% gefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via
het Interreg IVB-programma Noordwest Europa.
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De Europese week voor steden en regio’s – ook wel OPEN
DAYS genoemd – wordt voor de achtste keer
georganiseerd door de Europese Commissie en het
Comité van de Regio’s. Onder het motto „Europa 2020:
concurrentievermogen, samenwerking en cohesie voor alle
regio’s“ faciliteren de OPEN DAYS in 130 seminars en
podiumdiscussies met 240 deelnemende steden en regio’s
inzicht in EU-projecten en –programma’s alsook de
veelzijdigheid van de Europese Unie.
Informatie over de OPEN DAYS is terug te vinden via
internet onder www.opendays.europa.eu. Het project is via
internet terug te vinden via www.bapts.eu.
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