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Delft, zondag 6 oktober 2019
Mooi, een Platform voor lopen, maar wat is er met de voetgangersvereniging gebeurd?
Op 9 oktober wordt tijdens WALK21 het Platform Ruimte voor Lopen gepresenteerd.
MENSenSTRAAT is hierin een van de partners en steunt van harte dit initiatief. Helaas is
het vooralsnog vooral gericht op meer lopen (voor wie die keuze heeft) en de
maatschappelijke voordelen van lopen. Het heeft nog nauwelijks aandacht voor veilige
ruimte en noodzakelijke voorzieningen voor alle soorten voetgangers, van jong tot oud. De
kleine vrijwilligersorganisatie MENSenSTRAAT komt op voor de belangen van de brede,
heel diverse groep van mensen te voet, die van de straat gebruik (willen) maken.
Bijvoorbeeld voor kinderen en ouderen is de straat steeds minder aantrekkelijk geworden.
Wij hopen dat dit aspect ook onderdeel zal worden van het Platform. Professionele
belangenbehartiging hiervoor ontbreekt jammerlijk, terwijl die er wel degelijk is geweest.
Er waren zo’n twintig jaar geleden twee kleinere voetgangersorganisaties: Kinderen Voorrang en de
Voetgangersvereniging. Gestimuleerd door het Ministerie fuseerden zij met het grotere VVN tot 3VO: een
nieuwe organisatie met nieuwe statuten, met oog voor duurzaam veilige inrichting voor de voetganger en
inclusieve mobiliteit. Bij de twee kleinere partners werkten samen zo’n 20 medewerkers, en zij brachten bij
de fusie menskracht, expertise en hun bescheiden (samen een/zesde) subsidiedeel in. Aanvankelijk werd
de brede doelstelling nagestreefd, maar al ras werd 3VO weer omgedoopt in VVN en verlegde deze weer
steeds meer de focus naar voornamelijk gedragscampagnes. Er was geen aandacht meer voor veilige
loopruimte en andere vormen van inrichting en regelgeving ten gunste van de voetganger.
Dit was aanleiding voor de oprichting van MENSenSTRAAT, een vrijwilligersorganisatie die in zes jaar
onmiskenbaar een plaats heeft verworven op het snijvlak van verkeersveiligheid en openbare ruimte.
Dit jaar worden bij VVN de statuten geheel gewijzigd, en is er geen spoor meer over van het
oorspronkelijke 3VO. De professionele belangenbehartiging voor de voetgangers is hiermee definitief
verdwenen.
OPROEP:
Wij roepen politiek en overheid op om te zorgen voor een evenwichtige toekomst van Ruimte voor Lopen
door de eerdere bescheiden voetgangersgelden voor belangenbehartiging voor verkeersveilige ruimte weer
terug te laten komen. Wij zijn klaar om over de uitwerking hiervan met het Ministerie van gedachten te
wisselen.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie
 Achtergronden vindt u in het speciale nieuwsbericht op https://www.mensenstraat.nl/actueel/nieuws/
 Op de achterkant ook een warm pleidooi van twee bestuursleden van de voormalige
voetgangersorganisaties / voorgangers van VVN
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Janneke Zomervrucht (06 4415
8361).

