CIVINET is een netwerk van steden en regio’s voor het delen van kennis en
ervaring over duurzame mobiliteit in algemeen en CIVITAS in bijzonder.
CIVINET Nederland & Vlaanderen biedt Nederlandse en Vlaamse steden
en regio’s de mogelijkheid om in hun eigen taal kennis en ervaring uit te
wisselen. Daarnaast biedt het een laagdrempelig entree tot “Europa”.
Het netwerk brengt Nederlandse en Vlaamse regio’s en gemeenten samen om zo bij te dragen aan het
leefbaar houden van steden en agglomeraties in de lage landen. CIVINET stimuleert haar leden om de
goede ideeën uit CIVITAS over te nemen, te discussiëren en te leren van elkaar en anderen.
De provincie Noord-Brabant is de netwerkmanager voor het Nederlands en Vlaams netwerk en
zal gesteund door het secretariaat een groot aantal activiteiten organiseren om haar leden te
informeren, stimuleren en te enthousiasmeren voor een duurzaam Europa.

Wat is CIVITAS ook alweer?
Duurzame mobiliteit is een hoofddoel van Europees transportbeleid. In 2002 is de Europese Commissie
(EC) gestart met het CIVITAS Initiatief om draagvlak te creëren voor, en aandacht te geven aan,
innovatieve mobiliteitsprojecten. CIVITAS wil duurzame mobiliteit realiseren door steden te laten leren
van elkaars projecten en projectresultaten.
CIVITAS heeft zich de afgelopen jaren ontwikkelt tot dé stedelijke proeftuin van de EC. Het herbergt een
schat aan informatie omtrent het leefbaar en vitaal houden van steden met nadruk op mobiliteit. Niet
zonder reden is CIVITAS inmiddels één van de zogenaamde “flagship-projects” van de EC.
Het CIVITAS netwerk heeft in Europa inmiddels meer dan 200 leden. Deze steden implementeren
innovatieve “best practices” (al dan niet met subsidie van de EC) en zijn hierdoor een inspiratie voor
anderen. Om al deze kennis en ervaring te verspreiden buiten de grotere steden van Europa, zijn de
afgelopen jaren nationale netwerken ontstaan voor één taalgebied waaronder dus CIVINET Nederland &
Vlaanderen!

CIVITAS thema’s
Schone brandstoffen en voertuigen
Openbaar Vervoer
Mobiliteitsmanagement
Verkeersveiligheid
Goederenvervoer
ITS
Vraagbeïnvloeding

CIVINET Nederland & Vlaanderen biedt haar leden:
Inzichten in duurzame stedelijke mobiliteit
Door het delen van kennis en ervaring onder de
leden krijgt u meer inzicht in duurzame stedelijke
mobiliteit. Maar ook door het bieden van een
entree tot de enorme kennisbank van Civitas.
Workshops en evenementen
Er worden workshops en evenementen
georganiseerd om best practices uit te wisselen
en vraagstukken te bespreken. Uiteraard zijn het
de leden die de agenda van deze bijeenkomsten
bepalen.
Informatie over EU subsidies
U ontvangt informatie over EU subsidies
in het bijzonder de middelen binnen het
onderzoeksprogramma Horizon 2020 die
geoormerkt zijn voor CIVITAS. Ook leden van
CIVINET kunnen hier een beroep op doen.

CIVITAS aanpak eigen maken
Steden en organisaties die nog niet betrokken zijn
bij CIVITAS van informatie voorzien over kansen,
processen, geleerde lessen en resultaten. Ook
wordt er via CIVINET een link gelegd tussen steden
die al CIVITAS “lid” zijn en deze die dat nog niet
zijn.
Laagdrempelig entree tot Europese 		
Commissie
Minstens eens per jaar zal de Europese Commissie
aansluiten bij CIVINET Nederland & Vlaanderen.
Dit biedt leden de mogelijkheid rechtstreeks te
communiceren over (uitvoering van) Europees
transportbeleid met de EC.

Hoe word ik lid?
Volledig lidmaatschap is toegankelijk voor alle overheden binnen Nederland en Vlaanderen. Hieronder
verstaan we steden, gemeenten, provincies en bestuurlijke samenwerkingsverbanden.
Naast een volledig lidmaatschap is het ook mogelijk om een aangesloten lidmaatschap te verkrijgen.
Dit type lidmaatschap is toegankelijk voor verenigingen, onderzoeksinstanties, universiteiten en andere
publieke organisaties die geïnteresseerd zijn in stedelijk vervoer.
Lid worden is makkelijk. Stuur een email naar: civinet-nederland-vlaanderen@civitas.eu om meer te
horen over CIVINET Nederland & Vlaanderen, de voordelen en activiteiten of om de contributie te
bespreken.

Netwerkmanager: Provincie Noord-Brabant
Dieuwke Piebenga (+31 73 680 8868)

Netwerk secretariaat: DTV Consultants
Annelien Venema (+31 76 513 6636)

5 redenen om lid te worden:
•
•
•
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CIVINET biedt diverse activiteiten gericht op stedelijk vervoer
zoals workshops, site visits en netwerkbijeenkomsten.
U bouwt uw nationale en Europese netwerk uit, onder andere
om toekomstige Europese subsidies binnen te halen;
CIVINET biedt een klankbord naar de Europese Commissie;
U kunt op een efficiënte manier ervaringen en informatie
verzamelen en uitwisselen voor uw mobiliteitsprojecten in uw
eigen taal;
U kunt uw meest succesvolle en innovatieve projecten in de
schijnwerpers zetten.
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