
Nieuwsbrief 1:  Smart Move Waalwijk

Gemeente Waalwijk zoekt samen met Waalwijkse bedrijven en kennispartners naar innovatieve oplossingen voor haar mobiliteits-
uitdagingen. Hoe kunnen we mensen eenvoudiger van het stadscentrum naar de bedrijventerreinen krijgen? Kunnen we  
gezamenlijk vervoer organiseren voor onze werknemers? Kunnen we goederen van de nieuwe binnenhaven automatisch en 
duurzaam afhandelen? Zijn al de pakketjes niet slimmer te vervoeren naar ophaalpunten? Daarom is het Smart Move Waalwijk 
programma gestart. Via deze eerste nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de nieuwe concepten waarmee we de mobiliteit 
in Waalwijk echt helpen te verbeteren.

In de zomer van 2019 heeft gemeente Waalwijk verschillende Waal-
wijkse bedrijven en kennispartners samengebracht om na te denken 
over de toekomst van mobiliteit in de stad en op de bedrijventerreinen. 
Samen hebben ze de ambitie geformuleerd om van Waalwijk dé plek 
in Nederland te maken waar slimme mobiliteit getest en toegepast 
wordt. Als grootste knelpunt zagen de betrokken bedrijven de slech-
te bereikbaarheid van de bedrijven vanuit het busstation. Gemeente 
Waalwijk heeft deze uitdaging als prioriteit opgepakt en is bereid hier-
in te investeren. Het is nu aan de bedrijven om in te stappen in de 
nieuwe vormen van mobiliteit die worden geboden. 

Smart Move Waalwijk: 
programma met slimme 
mobiliteitsoplossingen

Lees hier het rapport waarin de Smart Move 
ideeën zijn gebundeld door UNSense. 

Elektrische steps: binnenkort 
eenvoudig en duurzaam 
naar je werk in Waalwijk
Tijdens het Smart Mobility Event in november 2019, won CitySteps de  
Eerste prijs voor de beste mobiliteitsoplossing voor Waalwijk. Vanaf de  
zomer 2020 kun je met een elektrische huurstep veel eenvoudiger de  
bedrijventerreinen bereiken vanaf het busstation in Waalwijk. Om te beginnen 
met 80 steps die doorlopend op enkele oplaadpunten klaar staan. 

Als ondernemers kun je zo een heel aantrekkelijk en duurzaam alternatief
bieden voor je werknemers en stagiairs. Je hoeft alleen een abonnement  
af te sluiten bij CitySteps. 

Lees hier meer over de mogelijkheden bij CitySteps 

http://waalwijk.gemeentedocumenten.nl/Docs/Downloads/Smart_Move_Smart_Mobility_Program_July_2019.pdf
http://waalwijk.gemeentedocumenten.nl/Docs/Downloads/Smart_Move_Smart_Mobility_Program_July_2019.pdf
http://waalwijk.gemeentedocumenten.nl/Docs/Downloads/Flyer_Citysteps_Waalwijk.pdf


Als stad met allerlei distributiecentra, zoals van webwinkel  
bol.com, wordt er nagedacht hoe Waalwijk het verschil kan  
maken in het vervoer van de pakketjes naar de klant.  
Verschillende pakketvervoerders hebben inmiddels hun eigen 
ophaalpunt of kluisjes. Waalwijk wil juist een totaaloplossing 
voor alle aanbieders en pakketvervoerders aanbieden. EVAnet, 
ontwikkelaar van niet gelabelde pakketkluisjes, gaat na een net 
voltooide pilot in Zuid-Holland in 2020 aan de slag om een 
passende oplossing voor Waalwijk te bedenken.  

Autonome shuttle:  
zelfrijdend vervoer op  
de Waalwijkse bedrijven- 
terreinen
 
Begin 2020 is wethouder Ronald Bakker uitgenodigd 
door de The Future Mobility Network om bij het  
European Space Agency in Noordwijk de autonoom 
rijdende shuttle van Navya zelf te ervaren. Na het 
wegvallen van de Havenbus eind 2019, blijkt er toch nog 
steeds behoefte aan vervoer over de bedrijventerreinen 
in Waalwijk. Door een autonome bus rond te laten rijden 
kan deze vraag worden opgelost. Momenteel werken zij 
de scenario’s uit om te kijken hoe de shuttle tussen het 
verkeer over het bedrijventerrein kan gaan rijden. 

Volgende Smart Moves  
• April/mei 2020| Bedrijven werven voor  

deelname CitySteps• Juni 2020 | Sessie fietsstimulering  Brabant Mobiliteitsnetwerk  (onder voorbehoud)• Augustus 2020 | Testen elektrische steps 
Waalwijk

• September 2020 | Officiële lancering 
elektrische steps Waalwijk Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? 

Meld je aan via smartmove@waalwijk.nlStadsdistributie: 
testen van pakketkluizen en 
ophaalpunten in Waalwijk

Lees hier meer over de eerste proef met  
niet gelabelde pakketkluizen van EVAnet 

Lees hier meer over het autonoom shuttle vervoer 
van The Future Mobility Network

In 2020 wordt gestart met het ontwikkelen van de nieuwe Waalwijkse  
insteekhaven. In twee jaar tijd zijn de nieuwe haven en goederenterminal 
klaar voor gebruik. Regionaal Overslag Centrum Waalwijk heeft samen 
met gemeente Waalwijk en Midpoint Brabant de ambitie opgepakt om de 
allereerste volledig duurzame binnenhaven van Europa te worden. Wind 
en zon zorgen niet alleen voor energie voor de terminal, maar ook voor  
het elektrische binnenvaartschip en de elektrische trucks. De partijen  
werken aan een investeringsplan om hiermee echt het verschil te gaan maken. 

Interesse om bij te dragen aan de nieuwe insteekhaven? 
Meld je aan via: smartmove@waalwijk.nl

Ambitie:
nieuwe Waalwijkse insteekhaven 

wordt volledig elektrisch
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