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De hubs zijn een initiatief van provincie Drenthe, Groningen en
het OV-bureau Groningen Drenthe.

Kijk op www.reisviahub.nl voor meer
informatie over de hubs.
De hubs zijn nog volop in ontwik
keling en bieden veel kansen. Heb
je een goed idee waarmee we een
hub nog leuker, handiger of aange
namer kunnen maken? Laat het ons
dan weten via a.top@reisviahub.nl of
bel naar (06) 11 80 58 99. We komen
graag met je in contact!

Er is altijd eentje in de buurt. Een hub is een plek waar
je gemakkelijk kunt overstappen van het ene naar het
andere vervoermiddel. En waar je op een prettige manier
even kunt wachten. Er zijn namelijk extra voorzieningen,
zoals WiFi, fietskluizen en een watertappunt. Er zijn op dit
moment meer dan vijftig hubs in Groningen en Drenthe.

Snel en gemakkelijk reizen,
doe je via een hub!

Hub! Doe je mee?

De provincie Groningen en
Drenthe en het OV-bureau
Groningen en Drenthe streven
naar een plezierige reis voor
iedereen. Welk vervoermiddel
je ook kiest en waar je ook
naartoe reist.

Op de hubs zijn voorzieningen
die jouw reis zo comfortabel
mogelijk maken. Zo kun je
gebruikmaken van WiFi, je
flesje water vullen bij een
watertappunt of je fiets veilig
stallen in een van de fietskluizen.
Maar een hub is meer dan dat.
Iedere hub kan uitgroeien tot
een plek in de regio waar alles
samenkomt. Een hub is dé
aangewezen plek om algemene
voorzieningen bij elkaar te
brengen.
In Roden wordt bijvoorbeeld
samengewerkt met de lokale
bibliotheek en in Gieten
en Zuidhorn met de kiosk.
En in Siddeburen wordt het
bijgebouw van de kerk achter

de hub ontwikkeld tot een multi
functioneel centrum (MFC). In
het MFC komt een bibliotheek,
huisarts en apotheek.
Bij de ontwikkeling van de hubs
is volop ruimte voor (lokale)
initiatieven. De projectgroep
hubs komt graag in contact met
inwoners, (zorg)instellingen,
ondernemers, gemeenten,
grondeigenaren en vervoerders.
Zo kunnen we samen iedere hub
een eigen karakter geven.
Kijk op de kaart aan de
binnenzijde om te zien
waar de ruim vijftig hubs in
Groningen en Drenthe zijn.
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