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peiling samenwerking (mail 18mei 2021) 
 

aan: 

1. Wandelnet (https://www.wandelnet.nl/)  

Frank Hart fhart@wandelnet.nl 

 

2. Voetgangersbeweging Nederland (https://www.voetgangersbeweging.nl/)  

Wilna Lubbers wilna.lubbers@gmail.com 

 

3. Voetgangersvereniging Nederland (https://voetgangersverenigingnederland.nl/)   

Patty Muller  pattybd.muller@gmail.com 

 

4. Voetlicht (https://voetlicht.info/)  

Kees Mourits kmourits@slowtraffic.nl 

 

5. WalkAmsterdam (https://twitter.com/voetgangersbond) 

Walther Ploos van Amstel wploosvanamstel@gmail.com 

 

Beste collega's, 

 

Het is een verheugende ontwikkeling dat er inmiddels zoveel mensen en groepjes zijn die de belangen van 

voetgangers willen behartigen. Wij als MENSenSTRAAT zijn daar blij mee, want zo krijgt de voetganger, 

en het lopen en verblijven in de openbare ruimte, meer aandacht en is er een veel grotere kans dat de 

aandacht hoger op de beleidsagenda's van overheden, overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen en 

activiteiten van overlegplatforms en relevante allianties komt te staan. Dat is echter niet vanzelfsprekend, en 

er zijn 'haken en ogen'. De kans bestaat dat ons geluid ten onder gaat als wij apart van elkaar aandacht 

vragen voor voetgangersproblemen en verschillende of zelfs tegenstrijdige boodschappen verspreiden.  

 

Daarom lijkt het ons zinvol om mogelijkheden van samenwerking op een praktische wijze te gaan 

verkennen, allereerst met onderstaand idee.  

Wij zijn voornemens om ons voor de zomer aan te melden voor zowel de Verkeersveiligheidscoalitie 

(https://verkeersveiligheidscoalitie.nl/ ) en de Mobiliteitsalliantie (https://mobiliteitsalliantie.nl/ ). Dat zijn 

beide landelijke adviesorganen waar de stem van de voetganger te weinig doorklinkt. Gezamenlijk hebben 

we inmiddels wel zoveel ‘massa’ dat we niet makkelijk genegeerd kunnen worden, apart is dat wel het 

geval. 

 

Wij zijn bereid deze eerste vorm van samenwerking te gaan trekken.  

Wij willen half juni de mail naar de beide genoemde organisaties versturen. Graag horen we bij voorkeur via 

een “reply to all” uiterlijk dinsdag 1 juni wie van jullie meedoen en zo ja wie de contactpersoon hierbij is.  

Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe jullie over andere mogelijke vormen van samenwerking denken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namen MENSenSTRAAT 

Rob Methorst  

+++ 
Secretariaat MENSenSTRAAT 
E: info@mensenstraat.nl P: Minderbroerstraat 18, 2611 MV Delft T: @mensenstraat 
Opgeven voor nieuwsbrief op: http://www.mensenstraat.nl/contact/  
Voor veilige en uitnodigende straten, voor gezonde mobiliteit van mensen  
www.mensenstraat.nl 
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