24 november 2016 - Najaarsbijeenkomst Ketenmobiliteit: lopen en OV
Tijdens de (halfjaarlijkse) netwerkbijeenkomsten verkent MENSenSTRAAT samen met partners de
mogelijkheden om tot een gezondere en meer duurzame mobiliteit te komen. Mobiliteit waarbij de particuliere
auto minder dominant is en het te voet gaan aantrekkelijker wordt. Met meer ruimte voor mensen op straat. Voor
grotere verplaatsingen vraagt dat om goed openbaar vervoer en een aantrekkelijke looproute naar en van de halte
of het station.

Lopen en OV
De grafiek laat zien dat lopen voor treinreizigers een heel belangrijke vorm van voor- en natransport is. Voor de
gebruikers van lokaal OV zal het belang van lopen relatief nog groter zijn. Toch is er beleidsmatig heel weinig
aandacht voor de keten lopen-OV. Het gevolg is dat veel looproutes slecht ontworpen zijn en ook niet worden
vrijgehouden van allerlei obstakels. Van een uitnodigende kwaliteit is vaak geen sprake.
Tijdens de najaarsbijeenkomst verkennen wij dit thema met enkele korte inleidingen, waarna wij het onderwerp
gezamenlijk verder uitdiepen. Wat zijn de grootste problemen? Hoe kan de combinatie lopen en OV
aantrekkelijker worden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? En hoe komen wij in de praktijk een stap verder?
Aanmelding
Belangstellenden die mee willen denken, of inbreng willen leveren, worden van harte uitgenodigd zich per email
(info@mensenstraat.nl) aan te melden. Een korte beschouwing (maximaal 100 woorden) op het thema stellen wij
op prijs en wordt bij de uitnodiging aan de deelnemers verzonden. Na uitnodiging wordt de exacte locatie en
nadere informatie gemaild. Om tot goede interactie en resultaten te kunnen komen, is het aantal deelnemers
maximaal 25.
Partners
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door MENSenSTRAAT, in samenwerking met ROVER en Wandelnet.
Deze drie organisaties werken ook samen bij de inzet van het Charter for Walking.
Programma
 Welkom door Jan Torenstra (voorzitter MENSenSTRAAT).
 Lopen en OV: één en één is drie. Door Annemieke Molster.
 Voetgangersroutes geschouwd bij NS-station Vaartsche Rijn. Door Steven Schepel (kerngroep
MENSenSTRAAT).
 Een mooie route is korter! Door Miranda Thush.
 Het Charter for Walking en ROVER. Door Ineke van der Werf (directeur Rover).
 Gedachtewisseling en uitdieping.
 Afsluiting door voorzitter en informeel napraten.
Plaats en datum
Donderdagmiddag 24 november 2016, 15.00 – 17.00 uur, op een OV-locatie, centraal in het land.

