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Geacht College, 

Graag informeren wij u over het project SLIM Prijzen. Zeals u weet is eind mei het 
project SLIM Prijzen Waalbrug beeindigd. Een succesvol project waarbij de deelnemers 
gemiddeld voor 1.300 spitsmijdingen per dag zorgden. lnmiddels heeft een nameting 
uitgewezen dat deelnemers oak na de beloningsperiode de spits bleven mijden . 

In september jongstleden zijn wij van start gegaan met SLIM Prijzen RegioRing. In de 
test- en leerfase hebben wij 400 deelnemers intensief gevolgd om te toetsen of een 
complex project als SLIM Prijzen RegioRing oak in de praktijk werkt. Wij vroegen ons af 
of automobilisten met de huidige opzet van het project bereid zijn deel te nemen aan dit 
project en of zij de spits willen mijden . 

lnmiddels hebben wij de eerste conclusies getrokken. Op basis hiervan gaan wij enkele 
aanpassingen in het project aanbrengen. Daarna kunnen wij starten met het werven van 
een grate groep automobilisten die bereid is tegen een beloning de ochtend- en/of 
avondspits op de RegioRing te mijden . 

Vandaag informeren wij de media hierover met een persbericht. Hierin vertellen wij over 
de resultaten uit de test- en leerfase. Daarnaast gaan wij in op de tach wei verheugende 
uitkomsten uit de nameting van Slim Prijzen Waalbrug . In de bijlage treft u het 
persbericht aan . 

Op korte termijn zullen wij besluiten over op welke wijze wij verder gaan met dit unieke 
project. Oak daarover zullen wij u op de hoogte houden. 

Neemt u voor meer informatie over het project SLIM Prijzen gerust contact met ons op. 
Als contactpersoon is de heer H. Driessen aangewezen, te bereiken via 
email : hdriessen@destadsregio.nl of telefoonnummer: 024- 329 79 76. 

Wij hopen u hiermee voldoende gernformeerd te hebben . 

Hoogachtend, 
namens het College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 
de seer 


