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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Verkeersvraagstukken vormen voor burgers en bedrijfsleven een belangrijke bron van 
ergernis. Oplossingen bij die vraagstukken bepalen mede de aantrekkelijkheid van een 
gemeente als woonplaats voor mensen en zijn van grote betekenis bij de ontwikkel ing 
van de lokale economie. Actueel probleem is echter dat de heersende financiële 
mogelijkheden van lokale overheden uitermate beperkt zijn. De huidige, veelal 
traditionele aanpak staat een verantwoorde investering in de doorstroming van het 
verkeer in de weg . 

Onder de noemer 'Samen anders samenwerken' pleit ASTRIN, de brancheorganisatie 
voor bedrijven die in Nederland actief zijn op het gebied van verkeertechnologie, voor 
een vernieuwende aanpak waarbij efficiency en kostenbeheersing maar zeker ook 
duurzaamheid en veiligheid de boventoon voeren. 

Tijdens het VNG congres in Ulft hebben wi j onze ambitie gedeeld met 
gemeentebestuurders die enthousiast hebben gereageerd op het concept "Samen anders 
samenwerken' . 

Als bijlage t reft u in dat kader de troeven van ASTRIN aan die het fundament vormen 
voor het concept 'Samen anders samenwerken' . 

ASTRIN als brancheorganisatie gaat graag in gesprek met u als gemeentebestuurders om 
daadwerkelijk invulling te geven aan 'Samen anders samenwerken'. 
Burgertevredenheid geldt daarbij als belangrijk gezamenlijk doel! 

Met vriendelijke groet, 

Hans van Pagée 
Directeur 
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