
 

 

 

 

Online-bijeenkomst Geef de straat terug   | 11 mei 2021 | 15.00 – 17.00 
 

 

 

MENSenSTRAAT heeft het initiatief genomen organisaties bijeen te 

brengen om te werken aan een bundeling van krachten in het verlengde 

van het boek Het Recht van de Snelste. Dit initiatief is door alle 

uitgenodigde partijen positief ontvangen. Vervolgens zijn Marco te 

Brömmelstroet en Wandelnet betrokken bij de concrete invulling. Marco 

verzorgt als mede-auteur van het boek een keynote, Wandelnet 

faciliteert de bijeenkomst. Gezamenlijk nodigen we jullie uit om mee te 

denken hoe we samen onze straten meer kwaliteit geven. 

 

Doel bijeenkomst 

• Elkaar beter leren kennen en samenwerking verkennen om straat weer terug aan de 

mensen te geven. 

• Impuls geven aan initiatief Geef de straat terug. 

• Acties komend half jaar uitzetten. 
 

 

Beoogd resultaat 

• Ambitie is een werkgroep in te richten, een groep met trekkers 

o Welke organisaties willen meedoen? Missen we nog organisaties? 

o Wat is de richting en wat zijn actiepunten van de werkgroep? In ieder geval 

voortbouwen op de campagne ‘Geef de straat terug’ en de community 

(4.000+ mensen) die zich daaraan heeft verbonden 

 

 

Achtergrond 
Het boek ‘Het recht van de snelste’ heeft een stevige, nieuwe impuls gegeven aan de 

maatschappelijke discussie over de vraag: ‘Van wie is de straat? De campagne ‘Geef de 

straat terug’ van de Fietsersbond (ondersteund door diverse andere organisaties) heeft in 

korte tijd meer dan 4000 mensen gemobiliseerd die de straat terug willen veroveren op het 

gemotoriseerd verkeer en ideeën hebben over hoe dat kan. Deze beweging willen we met 

verschillende partijen doorzetten en versterken.  

 

  



 

 

 

 

Programma 
 

15:00 Opening 

Welkom, doelen en opzet van de bijeenkomst 

Duiden met wie we zijn 

15:05 Van wie is de straat? 

Presentatie door Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Planning en coauteur van 

Het recht van de snelste. 

>  Aansluitend ruimte voor vragen. 

15:30 Geef de straat terug 

Update van door Frank Kwanten en Vincent Luyendijk van Soigneur Active Mobility. Wat 

is het traject geweest, waar staat het nu, wat zijn de plannen? 

> Aansluitend ruimte voor vragen. 

15:50 Mentimezzo 

Korte peiling via Mentimeter: 

• Is jouw organisatie aan boord  

• Welke aandachtspunten geef je mee? 

15:55 Korte break 

16:05 Voorwaarts mars 

Blik op de menti-uitkomsten. Daarna twee kernvragen 

1. Doet jouw organisatie mee aan een vervolg en wat kun je daarbij inbrengen? 

2. Wat geef je een werkgroep die verder gaat mee, waarmee moeten ze aan de 

slag? 

16:45 Wrap up 

Conclusies trekken en vervolgafspraken maken 

17:00 Einde 

 

 

Zoom-link 
De bijeenkomst vindt plaats in Zoom. Om in te loggen kun je gebruik maken van deze link: 

 

 
https://us02web.zoom.us/j/86421077215?pwd=VjNjYVRFZ2RWRU5vVW1NWFFjRWs5QT09 
 

Indien nodig gebruik je onderstaande ID en passcode: 

• Meeting ID: 864 2107 7215 

• Passcode: 429914 
 

Tot ziens op 11 mei! 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86421077215?pwd=VjNjYVRFZ2RWRU5vVW1NWFFjRWs5QT09

