Te voet gaan is
• goed voor je lijf, je hersenen en je psyche
• goed voor nieuwe ontmoetingen
• goed voor leefbare pleinen en straten in onze
dorpen en steden
• goed voor lokale winkeliers
• goed voor het ontdekken van de stad, bos, strand
en platteland
• en nog veel meer…

We willen een openbare
ruimte
• waar voetgangers elkaar kunnen ontmoeten en
zorgen voor een leefbare omgeving
• waar slow mobility de ruimte krijgt
• Waar rolstoel en rollator welkom zijn
• waar je je kind van 6 vrij durft te laten lopen,
zonder gevaar
• waar te voet gaan prettig en veilig is
De kind-van-6 maat bepaalt of een voetpad veilig is.
Voor veilig en prettig lopen is een specifiek
voetgangersbeleid nodig.

Wat voor soort
voetganger ben jij?
Doe de test op de website en kijk
naar de verrassende antwoorden.

De VoetgangersVereniging Nederland is van en voor iedereen: lopen doen we allemaal, elke
dag. Of het nu het rondje om is, of van fiets of auto naar de winkel, of die grote voettocht,
altijd weer komen we letterlijk op onze voeten uit.
De VoetgangersVereniging Nederland is voor het teruggeven van de openbare ruimt aan de
voetganger en het spelende kind.

Wat we doen

Lid worden?

•
•
•
•
•
•

• Het kost niks maar levert veel op.
• Je helpt ons om in gemeenten
en regio’s voor voetgangers op te
komen.
• We helpen jou om te zorgen voor
goede voetgangersvriendelijke
besluiten.

werven van leden via social media
flyeren op markten
betrekken van lokale winkeliers
aanspreken van beleidsmakers
promoten van het te voet gaan
en nog veel meer

Regiovertegenwoordigers
We hebben in Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht al een regiovertegenwoordiger
en willen dat graag uitbouwen naar
andere gemeenten en regio’s. Zo kan
de vereniging voetgangers door het hele
land beter helpen.

Word lid om veilige en steden, dorpen
en buitengebieden te krijgen waar
lopen lol is, mensen elkaar kunnen
ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

www.voetgangersverenigingnederland.nl
E-mail: info@voetgangersverenigingnederland.nl

