Voetgangers in de lift

Regiovertegenwoordigers

Het zat al langer in de lucht, maar de laatste maanden is de
belangstelling voor het lopen, zeker ook in de eigen omgeving,
enorm toegenomen.

Voor de vereniging is het cruciaal dat we regiovertegen
woordigers hebben. We zijn heel blij dat we onze eerste
regiovertegenwoordigers kunnen voorstellen:
Hanife Ozmir voor Rotterdam en Wilma de Buck voor Utrecht.

En nu de andere regio’s
Het plan is om in elke regio dergelijke vertegenwoordigers
te krijgen. Niet iedereen zal altijd evenveel tijd hebben
voor het regiowerk, maar het bestuur zal daarom ook
steeds als achtervang blijven optreden en meegaan met
belangrijke overleggen. Wij zijn op zoek naar mensen
die het leuk vinden om de vereniging in hun gemeente of
regio te vertegenwoordigen. Het kost niet veel tijd en we
ondersteunen je voor 100%. Heb je zin gekregen, stuur ons een
mail

Deelname aan congressen
Overal zien wij thuiswerkers bezig met hun ochtendwandeling
of hun looptraning. In weekenden zien we gezinnen met hun
kinderen erop uit trekken, de parken en de bossen in.
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van
de uitgevoerde activiteiten en de plannen die we hebben.

Van start
In korte tijd hebben
wij via de gang naar de
notaris en de Kamer van
Koophandel een formele
status gegeven die het
mogelijk maakt de ANBIstatus aan te vragen.
Er staat inmiddels een
stevig bestuur waarin
meerdere deskundigheden
zijn samengebracht. En
het belangrijkste: we
hebben ook een aantal
nieuwe leden kunnen
verwelkomen.

Voetgangers zijn hot! We konden verschillende congressen
bezoeken: Voetgangers Congres 2020, en het congres van
de Raad voor de Leefomgeving Toegang tot de stad. Allebei
met een schat aan super leuke, levendige set van films,
presentaties, digitale boeken en artikelen.
Op onze website vindt je alle links, video’s en documenten.
Interessante kost. Want als je het over voetgangers hebt,
praat je over hoe de stad zou moeten worden, over het
hervinden van de menselijke maat, over samenleven.

Afspraken met bestuurders
We hebben de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
een brief gestuurd waarin wij ons voorstellen en een gesprek
met de betreffende wethouder aanvragen. In Amsterdam is er
overleg geweest met de ambtenaren die het voetgangersbeleid
onder hun hoede hebben en ligt de brief voor bij de
wethouder. In Rotterdam is er inmiddels een afspraak
met de betreffende wethouder en Utrecht is het laatste
aangeschreven maar zal binnenkort zeker volgen.

Afspraken met andere
organisaties
Er zijn in Nederland tal van stichtingen die ieder voor zich
een bepaald aspect van lopen of wandelen behartigen.
Arbodiensten hebben zich verenigd om het lopen als
preventieve gezondheidsmaatregel onder de aandacht te
brengen. Er zijn nieuwe initiatieven om korte wandelroutes uit
t zetten als ontspanning na een ochtend thuiswerken…kortom
lopen zit in de lift. En wij zijn erbij!
Ook hebben we contact gehad met verschillende zuster
organisatie die als stichting op een of andere manier met
voetgangerszaken bezig zijn: de stichting voetgangersbeweging
uit Leiderdorp, de stichting MensenStraat uit Delft, en de
landelijke stichting Wandelnet. Er zijn nog meer organisaties,
zoals onder meer TeVoet voor wild wandelen en op
internationaal terrein bijvoorbeeld Walk21.
Op initiatief van onze vereniging is afgesproken om snel eens
een besturenbijeenkomst te organiseren om elkaar beter te
leren kennen als basis voor samenwerking.

Nieuws wereldwijd
Het belang van lopen is op dit moment bijna dagelijks het
nieuws en het ene na het andere rapport komt uit met
fantastische voetganger-vriendelijke oplossingen.Niet alleen
in Nederland, maar wereldwijd groeit de aandacht voor de
voetganger Hieronder een kleine greep uit publicaties

De verkiezing van de meest wandelvriendelijk
stad ter wereld.
Lees er hier meer over

New York

New York kiest voor de 15-minuten-stad. Wat heeft dat met
voetgangers te maken.
Lees het hier

Boeken

De nieuwste boeken over het belang van lopen
Lees het hier
Op onze website houden we een overzicht bij van alle
publicaties die wij tegenkomen. Als jullie interessante
publicaties zien, geef het ons dan door, dan nemen we die ook
mee in de overzichten.

www.voetgangersverenigingnederland.nl

Algemene Ledenvergadering
We zijn een vereniging en volgens onze statuten betrekken wij de
leden bij alle besluiten.
Op 16 december om 20.00 uur vindt de eerste digitale Algemene
Ledenvergadering plaats. Je kan je hier opgeven. Je krijgt dan per
mail een uitnodiging voor de digitale bijeenkomst. We werken met
Jitsi; daarvoor hoef je niks te downloaden, je klikt enkel op de link in
de mail.

Agenda:

• Kennismaking met het bestuur
• Vaststellen benoeming twee nieuwe bestuursleden: Peter Wouterse
en Vera Steenhart.
• Vaststellen beleidsplan 2020-2021.
• Ledenwerving
• Wvtt
Wie zich opgeeft, krijgt het beleidsplan en wat informatie van het
bestuur. We hopen dat je even tijd hebt om in te loggen.

