
 
 
 

Beleidsplan 2022 
 
In 2022 gaat MENSenSTRAAT door op de ingeslagen weg 
 
Dat betekent: 
 
• Doorgaan met de activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling, 

kennisverspreiding, internationale contacten etc. zoals genoemd in de Statuten van de 
Stichting MENSenSTRAAT;  

• Voortzetten van de inzet voor belangenbehartiging van de voetganger 'in brede zin', 
de lobby voor veilige aantrekkelijke ruimte om gezonde mobiliteit voor mensen van 
jong tot oud beter mogelijk te maken; 

• Uitdragen van het gedachtengoed zoals verwoord in "Het recht van de snelste" en het 
proefschrift "Exploring the Pedestrians' Realm"; 

• Daarbij ligt de focus nog steeds allereerst op het beïnvloeden van het hoogste 
schaalniveau, te weten het nationale beleid en op bevorderen van samenwerking en 
één geluid van de verschillende belangenorganisaties op het terrein van voetgangers, 
wandelaars en verblijvers in de openbare ruimte. MENSenSTRAAT ijvert daarbij voor de 
terugkeer van de ondersteuning op nationaal niveau van de belangenbehartiging voor 
de voetganger in brede zin; 

• Actieve deelname in het Platform Ruimte voor Lopen, inclusief deelname in één of 
meer vanuit het platform te initiëren projecten; 

• Actieve deelname aan congressen en symposia op het gebied van lopen en verblijven 
in de openbare ruimte, zoals het jaarlijkse Nationale Voetgangerscongres; 

• MENSenSTRAAT streeft er  naar minimaal één 'eigen' project te gaan ontwikkelen 
binnen het kader van  Ruimte voor Lopen; 

• Actieve deelname aan CROW-projecten ter ondersteuning van gemeentelijke weg- en 
ruimtebeheerders, m.n. "Ontwerpwijzer Voetgangersvoorzieningen" en "Woonerf 2.0"; 

• Vraagvolgende praktische ondersteuning van beleids- en praktijkmensen op het 
gebied van mobiliteit, veiligheid, gezondheid en inrichting van de openbare ruimte. 

 

 

Begroting Stichting MENSenSTRAAT 2022

bedrag bedrag

Reservering 3,841.00€  

Reiskosten en representatie 100.00€     

Saldo op 31-12-2021 3,841.00€  Bankkosten 200.00€     

Administratie en bureaukosten 100.00€     

Documentatie 100.00€     

Deelname aan congressen e.d. 400.00€     

Eenmalige giften Website 400.00€     

Donaties 1,500.00€    persberichten e.d. 100.00€     

Sponsoring -€              Belangenbehartiging 100.00€     

Subsidies - Onderzoeksprojecten -€            

Projecten Ruimte voor Lopen -€            

Totaal 5,341.00€    5,341.00€  

Bezit en opbrengsten Kosten


