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Jaarverslag 2021
Inleiding
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de VoetgangersVereniging Nederland (VVNL).
Hieronder worden beschreven: de Ledenwerving en -service, de activiteiten in Social Media
en nieuwsbrieven. We zoomen in op de gebeurtenissen en activiteiten in de diverse regio’s.
Het gaat nu om de regio Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Amsterdam.
Vervolgens bespreken wij alle samenwerkingsverbanden waar wij contact mee hebben, zoals
MKB , de regionale Reizigerers Advies Raad en andere netwerkpartijen, alsmede het landelijk
initiatief van het ministerie van I&W, “Ruimte voor Lopen”.

Ledenwerving en -service
De plannen van de VVNL zijn aanzienlijk gehinderd geweest door Corona. Fysieke
ontmoetingen door het hele land met potentiële leden en netwerkpartijen konden geen
doorgang vinden. Wij hebben ons daarom gefocust op de plaatsen waar wij al een basis
hebben: de grote steden. In Amsterdam en Utrecht hebben veel activiteiten gespeeld.
Hieronder per stad een uitgebreider verslag. Rotterdam is vergeleken met vorig jaar veel
stiller gebleven. Daarentegen zien we dat er vanuit Den Haag actief contact wordt
opgenomen met de vereniging en de eerste plannen staan in de steigers. Op ad hoc basis
zijn er adviezen gegeven over voetgangersissues in verschillende plaatsen verspreid over het
hele land. We beschikken nu over 227 leden, maar een veelvoud daarvan is inmiddels
betrokken bij de vereniging, wat blijkt uit volgers op Twitter en uit stadsgesprekken en
stedelijk overleg en de vele mensen die hun weg naar onze vereniging weten te vinden.
Mensen willen zich tegenwoordig niet zo gauw committeren en lid worden van een
vereniging, ook al kost het niks, is een stap die ook intensief bij de vereniging betrokken
burgers toch vaak niet
nemen. Voor de zekerheid
hebben we daarom de naam
Voetgangersbond voor een
jaar gereserveerd als
domeinnaam, omdat
daarmee eventueel ook
andere juridische vormen
mogelijk worden.
Wij merken dat leden vooral
gemotiveerd worden door
verkeersissues in hun eigen
directe omgeving. Op
concreet straatniveau zijn de

resultaten van acties ook direct zichtbaar Beleidsmatige vaak ook landelijke zaken
interesseren veel leden aanzienlijk minder.
De VVNL is al in regio’s opgedeeld maar concrete activiteiten spelen zich op wijkniveau af.
Wel wordt er graag gekeken naar oplossingen in andere regio’s. En de standpunten van de
VVNL helpt veel voetgangers om eisen te stellen voor hun eigen straat. Bij de ontwikkeling
van die algemene regels zijn vooral de deskundigen binnen de vereniging actief. OP dit
niveau speelt ook veel meer de landelijke samenwerking met andere landelijk opererende
partijen

Social Media en nieuwsbrief
Wij missen nog vrijwilligers die zich hier actief op willen inzetten. Het afgelopen jaar hebben
wij daarom vooral ingezet in Tw itter waar wij vooral focussen op twitteraars met een groot
bereik. De tweets van de VoetgangersVereniging krijgen goede respons (likes, retweets). Het
aantal volgers groeit
langzaam maar gestaag.
We zitten thans nadat
we een jaar geleden
vanuit het niets
begonnen op 230
volgers. Volgers komen
vaak uit landelijke,
Amsterdamse en
Utrechtse kringen rond
politiek en bestuur.
We hebben twee
nieuwsbrieven
uitgebracht, waarvan
eentje speciaal voor
Amsterdam. Dat is
weinig maar heeft
opnieuw te maken met de beperkte mogelijkheden om events te organiseren of daaraan te
participeren.
Het afgelopen jaar is het ons gelukt om diverse keren in de media te komen, meestal nog
regionale media, maar we vallen wel op en onze naamsbekendheid groeit.
Nu Twitteractiviteiten redelijk op koers liggen, willen we meer investeren in Facebook en
Instagram, zeker ook door technisch beter te regelen dat berichten op het ene
mediumgemakkelijker kunnen worden doorgekoppeld naar het andere medium.

Regio’s ingezoomd
Regio Utrecht

In Utrecht is de VVN in 2021 gestart vanuit Utrecht Oost. De trekkers aldaar beschikken over
een groot netwerk van bewoners, die actief zijn in groenpromotie en verkeersproblemen.
Zie voor meer informatie ook https://voetgangersverenigingnederland.nl/vvuo/
Ook in de andere Utrechtse wijken wordt een dergelijke opbouw nagestreefd vanuit
interactie met bewoners. Naar verwachting zijn er in 2022 in ieder geval ook afdelingen in
De binnenstad en in Utrecht Zuid.
In Oost werd in het verslagjaar een actieve inbreng geleverd bij de (visie) ontwikkelingen van
- Het Utrecht Science Park
- Het Maarschalkerweerd gebied
- Het Lunettenpark
- De Maliebaan
- De herontwikkeling van enkele drukke winkelstraten. Daarnaast was er met
betrokken ambtenaren enkele keren overleg om knelpunten/knelpuntjes voor
voetgangers op te lossen in bestaande straatcircuits.
Onze inbreng heeft aantoonbare resultaten opgeleverd. Wel bemerkten we keer op keer
tegendruk van een andere participant in het langzame
verkeer, de Fietsersbond. Juist omdat wijzelf naast actieve
lopers ook enthousiaste fietsers zijn, kennen we de
onderlinge verschillen goed. We merkten in de diverse
overlegsituaties echter, dat vanuit de bond het standpunt
gehuldigd wordt: auto’s en fietsers conflicteren, maar
fietsers en voetgangers gaan prima samen. Dat is een
nogal verouderd standpunt, ook omdat allerhande
onderzoek aantoont dat het zo simpel niet meer ligt. De
landelijke fietsersbond heeft meer oog voor de verschillen
en overeenkomsten van fietsers- en voetgangersbelangen.
Voor Utrecht is de consequentie: op schaarse openbare ruimtes zullen fietsers en
voetgangers uitstekend dezelfde ruimtes delen. O.a bij de
herinrichtingen van de Maliebaan en het Lunettenpark zou
dit tot meters brede gezamenlijke paden hebben geleid.
Onnodig te zeggen dat in onze voetgangers achterban niet
iedereen daar blij mee is. Met name
kinderwagen/rolstoelduwers en looprekje gebruikers
hebben slechte ervaringen op een gedeeld pad. Gelukkig
konden we in goed overleg met de ontwerpers steeds
oplossingen vinden voor gescheiden voet- en fietswegen.
Maar het was vermoeiend om dit thema telkens in de
schijnwerpers te moeten zetten. Ook in Utrecht moeten andere weggebruikers en
beleidsmakers er aan wennen dat er een nieuwe groep gebruikers van de openbare ruimte
zich aan het emanciperen is, en dat zijn meteen ook de kwetsbaarste deelnemers: de
voetgangers .
Dankzij de inbreng van wandel experts uit Utrecht Zu id is er het komende jaar ook aandacht
voor verdere visieontwikkeling. Het verbinden van wandelroutes onderling is daarbij een
belangrijk thema. Niet alleen recreatief, maar ook utilitair willen we in stad en regio Utrecht
het lopen als primaire beweegvorm faciliteren.

Inmiddels zijn er ook contacten voor vertegenwoordiging voor Utrecht-centrum.

Regio Rotterdam
In de regio Rotterdam zijn wel enkele contacten geweest, maar het voornemen van de
gemeente om de VoetgangersVereniging te betrekken bij de visievorming voor Rotterdam
zijn blijven liggen. De contactpersonen in het Rotterdamse zijn door drukke
privéomstandigheden ook minder in staat geweest om hieraan te trekken

Regio Den Haag
Het afgelopen jaar zijn de eerste contacten gelegd met voetgangers uit de regio Den Haag.
Deze stad heeft veel te lijden onder het wildparkeren van e-huurscooters.
Ruim een jaar zijn er min of meer dezelfde meldingen gemaakt (1500+ stuks) bij gemeente en
verhuurbedrijven, maar dat heeft weinig opgeleverd. Dit laat zien dat het indienen van
klachten indienen weinig oplevert: de overlast blijft terugkeren.
De huidige aanpak - ongelimiteerd parkeren/verhuren, en bij gemelde overlast de gebruiker
waarschuwen/beboeten - heeft geen resultaat.
Allereerst, omdat melden een tijdrovende bezigheid is. De gemeentelijke handhaving en de
vlootcontrole van de aanbieder wentelt dat feitelijk af op de gedupeerde voetganger.
Een melding maken is niet
laagdrempelig, de meerderheid van de
gedupeerde voetgangers zal niet weten
dat, of hoe, dat moet.
Ten tweede omdat een gebruiker pas na
2-3 meldingen gevolgen ondervindt van
het asociale gedrag (m.a.w. een boete).
De kans echter dat een vrijwillige melder,
2-3 keer het asociale gedrag van een
huurder weet te melden is
verwaarloosbaar.
De aanbieder past, ondanks veel
meldingen op dezelfde plekken, niet het
servicegebied aan. Dat zou immers de
inkomsten kunnen schaden.
Om de huurmobiliteit een gelijkwaardige
plek te geven in de stad, is het nodig om
duidelijk zichtbare plekken aan te wijzen
waar de voertuigen kunnen worden
verhuurd. Door middel van aanpassing
van het servicegebied kan dit met
minimale handhaving worden afgedwongen.
De VoetgangersVereniging Neerland zoekt ook regelmatig in de ons omringende landen naar
oplossingen voor de problemen waar voetgangers overal mee te maken hebben. In delen van
Parijs lijkt er een goede mix gevonden te zijn tussen het enerzijds voorzien in veel

parkeerplaatsen voor e-stepts en -scooters, fietsen e.d. op voormalige autoparkeerplaatsen en
het anderzijds steviger handhaven bij verkeerd parkeergedrag. Ook in Antwerpen werpt dit
beleid vruchten af. De nieuwe parkeerplaatsen heten daar ook letterlijk “stalplaatsen”.

Regio Nijmegen
In de regio Nijmegen is met name Jeroen van Dijk, mede namens de oogvereniging actief.
Jeroen is daarmee een soort linking pin tussen de VVNL en de organisaties in Nijmegen e.o.
voor mensen met een beperking. Hier is de situatie rondom het stationsplein een belangrijk
actiepunt. De problemen die voetgangers in Nijmegen ondervinden, komen we trouwen in
veel andere steden ook tegen.

Een belangrijke oplossing zou zijn een zebrapad met verkeerslichten en rateltikkers, op korte
termijn te realiseren voor het station in Nijmegen.
Helaas zien we dat ook in Nijmegen net als in veel andere steden de mogelijkheden om op
korte termijn zaken te verbeteren blijven liggen omdat overheden vooral druk zijn met
langetermijn plannen en daarmee de problemen die nu spelen eigenlijk over het hoofd zien.
Dit is voor iedereen en dus zeker voor mensen met een beperking een terugkerende
frustratie. De Oogvereniging zal daarom begin 2022 samen met de Inclusie Vereniging, de
VoetgangersVereniging Nederland, de Fietsersbond en het ZelfRegieCentrum Nijmegen een
petitie hierover aan de gemeente Nijmegen aanbieden.

Regio Amsterdam

In Amsterdam zijn flinke vorderingen gemaakt om een structurele rol te krijgen bij bestuur
en beleid. We
hebben nu een vast
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„Mensen die het lukt om in 7 seconden naar de overkan t te komen, kunnen zich inschrijven voor
de Olympische Spelen”, zo zegt r aadslid Wil van Soest van de Partij van de Ouderen.

Terwijl de auto ruim baan krijgt, moet een voetganger binnen enkele seconden de overkant halen

Oversteken bij verkeerslichten
is vaak een stressvolle bezigheid. Bijna elke Amsterdammer
zal herkennen dat het niet lukt
om bij verkeerslichten binnen
de tijd die je wordt gegund over
te steken.
door Richard van de Crommert
et was ver keer skenner Walther
Ploos van Amstel
van de Voetganger sbond die de
zaak een kleine twee weken
geleden op sociale media
aankaar tte over de sit uatie
bij het voetganger sver keer slicht op de Vijzelgracht, een st uk van 14 meter lang. „Niemand haalt het
in 7 seconden”, schr eef
Ploos van Amstel. „Zou de
bedenker über haupt ter
plaatse zijn geweest ?”
Het is niet het enige voor beeld dat te geven is. Ander e
punten in de st ad waar het
knap lastig is om binnen de
gegeven over steektijd de
over kant te halen, zijn de
voetganger sst oplichten op
de hoek van de Rozengr acht
en Pr insengr acht, waar een
r elatief lang st uk moet wor den afgelegd om de over kant te ber eiken. Wie op de
plek gaat kijken, ziet dat vele voetganger s nog niet eens
de tr ambaan hebben ber eikt als de st oplichten beginnen te knippen en lopen
slechts twee meter ver der
als de lichten op r ood spr ingen.

Herkenbaarheid

Het zor gt voor veel her kenbaar heid bij ander e
voetganger s, maar ook in de
Amster damse gemeen teraad. De 7 seconden over steektijd noemt Wil van
Soest van de Par tij van de
Ouder en (PvdO): „Ongekend! ” Ze zegt : „Mensen die
het lukt om in 7 seconden

Walther Ploos
van Amstel:
„De gemeent e
Amsterdam
hanteert
landelijke
normen, maar
die zijn niet
geschikt voor
Amsterdam.”
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naar de over kant te komen,
kunnen zich inschr ij ven
voor de Olympische Spelen.
Het is een belachelijk k or te
tijd waar in, met name ouder en en mensen met een beper king, het echt niet l ukt
om veilig over te steken.
Amster dam
noemt zichzelf
een ’ouder envr iendelijke
stad’,
maar
daar sl uit dit
absoluut niet op aan. De
Par tij van de Ouder en wil
dat die door looptijd ver lengd wor dt, liever gister en
dan vandaag. Wij tr ekken
met schr iftelijke vr agen aan
de bel bij het st adsbestuur ”,
aldus Van Soest.

„De gemeente r oept r egelmatig dat je de voetganger s
voor r ang moet geven boven
het openbaar ver voer en
per sonenauto’s”, zegt Ploos
van Amstel. „Dan zou je zeggen dat op plekken met ver keer slichten de voetganger

door de st ad kunnen.”
Volgens de ver keer skenner hanteer t de gemeente
landelijke nor men voor de
over steektijden. „Die zijn
goed voor een kr uising in
Deventer of Zutphen, maar
niet geschikt voor Amster dam. Wat me
ook opvalt,
zijn de door gaande r outes.
Daar
wor den de
ver keer slichten dynamisch
ger egeld. Dat betekent dat
als het dr uk is, of als het r egent, de auto een langer e
groentijd kr ijgt, met als gevolg dat je als fietser of voetganger eindeloos st aat te
wachten. Soms w or dt een

Alles in Amsterdam voor de
doorstroming van de auto’s
voor r ang kr ijgt. Maar dat is
niet zo. Wat mij opvalt, is dat
alles in Amster dam w or dt
inger icht op basis van auto’s
en niet op basis van fietsen,
laat st aan op basis van voetganger s. De gemeente r ekent eer st door of auto’s snel

fiets- of voetganger sbeur t
om over te steken zelfs over geslagen. Zelfs in de str omende r egen. Dan zou je
fietser s en voetganger s juist
voor r ang moeten geven.”
„Als je de gemeen te vr aagt
wat voor nor men ze han ter en voor over steektijden,
dan klopt het allemaal in
vakter men. Altijd kr ij g ik
een mailt je ter ug dat het aan
de nor men voldoet. Maar
een nor m is een minimale
eis en vaak nog onveilig. Het
is vr agen om ongel ukken.
Tijdens de on tr uimingstijd,
als er een ver keer slicht op
rood st aat, dan moet je nog
veilig kunnen over steken.
Een der tiger kan nog wel
een spr intje tr ekken als het
rode licht begint te knipper en, maar ouder en zit ten
nog midden op het zebr apad en dan zal aan alle kanten het over ige ver keer aanstalten maken om weer te
ver tr ekken. Dat is gewoon
str ess.”
Ber r y den Br inker , ver keer sdeskundige aan de
Vr ije Univer siteit en zelf
slecht ziend, noemt de over steektijd ingewikkelde mater ie. „Het is de bedoeling
dat je door loopt als het licht
gaat knipper en en ook als
het r ood wor dt”, zegt hij.
„Dat knipper en heet de on tr uimingstijd, het is de tijd
die je kr ijgt om naar de over kant te komen. Wet telijk is
de snelheid 1,2 meter per se-

conde, die je geacht w or dt
nodig te hebben om over te
steken. In Amster dam is het

iets gunstiger afgesteld,
maar ouder en hebben 0,8
meter per seconde nodig.
Voor ouder en is het lastig
om binnen de tijd de over kant te halen. Bij dat knipper en denken mensen dat
ze tegen r ood aanlopen,
maar for meel hebben ze nog
wat tijd om over te steken.
Maar zeker is dat je wor dt
opgejaagd.”

Maximumsnelheid

Op het moment dat voetganger s extr a haast maken
om de over kant te ber eiken,
staan auto’s en fietser s in
een r ij te wachten op hun
groene licht. Die kr ij gen
veel langer dan enkele seconden de tijd om door te
r ijden. „De ver keer sr egelinstallaties in de hoofdst ad
wor den aangest uur d op
door str oomtijden van auto’s”, zegt Den Br inker . „Beginpunt zou zijn om een
maximumsnelheid van 30
kilometer per uur in te voer en in de hele st ad. Want de
er nst van de ongevallen
hangt af van de zwaar te van
de voer tuigen waar je tegenaan botst. En hoe lager de
snelheid hoe beter .”
Volgens Peter Wouter se
en Patty Muller van de Amster damse Voetganger sver eniging is een belangr ijke
r eden dat voetganger s bin-

nen kor te tijd de over kant
niet ber eiken, omdat ze met
een gr ote gr oep st aan te
wachten bij de st oplichten.
„Voor dat een hele gr oep begint met over steken, ben je
zo een paar seconden ver der.”
Ploos van Amstel voegt
daar aan t oe dat je op veel
plekken ook niet meer in
één keer kunt over steken.
„Dan moet je eer st naar een
vluchtheuvel, halver wege
de str aat, om daar opnieu w
op een gr oen licht te wachten. Dat kan t ot wel twee minuten dur en. Zo’n vluchtheuvel moet bovendien
r uimte bieden om even stil
te st aan. Maar je st aat op
amper één meter , ter wijl de

Een vervelend overst eekpunt
voor voetgangers is die op de
hoek van de Prinsengracht en
de Rozengracht. Er is altijd
stress.

nor m is dat een vluchtheuvel 1,80 meter br eed moet
zijn. De voetganger s in de
stad zijn ook daar mee de d upe.”

Spookbeeld

Een door n in het oog van
Wouter se en Muller is dat
veel gemeentes, waar onder
volgens hen ook Amster dam, het aantal st oplichten
willen ter ugbr engen. Het is
een spookbeeld voor Muller
en Wouter se. „De r eden om
stoplichten op te heffen, ligt

in de r egel dat er door het
over ige ver keer gest opt
moet wor den voor zebr apaden op het momen t dat iemand over steekt of wil over steken. Maar in Amster dam
wor dt door automobilisten
en fietser s niet gest opt als
iemand
wil
over steken bij
een zebr apad.”
„Alles voor
de door str oming”,
ver zuchten ze. „Er moet door str oming zijn. Dat is zeker
belangr ijk, maar het har t
van het beleid is ger icht op
door str oming. En dan ben je
als gemeente eigenlijk ver geten dat de st ad is waar
mensen leven. De plek waar
alleen
wor dt
door gestr oomd, is eigenlijk een onbewoonbar e plek, want
mensen ontmoeten elkaar
daar niet. De ker n van samenleven is niet door str omen. Als door str oming de
focus wor dt, dan kr ij g je een
onleefbar e st ad.”
Om daar aan t oe te voegen:
„Als een st ad de wensen van
een voetganger centr aal
stelt, dan wor dt de leefbaar heid een st uk beter . De leefbaar heid is cr uciaal. Daar
moet je op inzet ten. Dat betekent dat je fysieke r uimte
en r uimte in tijd moet cr eer en. Je hoeft echt niet naar
een ’slow city’, maar r uimte
in tijd is belangr ijk voor de
leefbaar heid. Het gaat er om

dat je de voetganger r ust
moet geven en de kans om
nor maal over te steken. Dan
vind je evenwicht als st ad.
Nooit zou de door str oming
op dé eer ste plek moeten
komen. Dan ben je niet met
een st ad bezig.”

tr ambaan geen zebr apad
meer aan te leggen. Alles
duidt er op dat alle ander e
weggebr uiker s
const ant
voor gaan”, zegt het tweet al.
„Als voetganger wor d je
weggedr ukt. De bewustwor ding dat het eigenlijk

De Partij van de Ouderen wil dat
de doorlooptijd verlengd wordt
Tot over maat van r amp
zeggen Wouter se en Muller
dat ook het aan tal zebr apaden wor dt ter uggebr acht.
„Op veel fietspaden w or dt al
geen zebr apad meer aangelegd, maar het is inmiddels
ook gebr uik om over de

niet zo kan, haalt de openbar e discussie onvoldoende.”
„Soms ver dwijnen zebr apaden”, zegt ook Ploos van
Amstel. „Ik snap er niks van
hoe de gemeente met de ver keer sr egelingen voor voet-

ganger s omgaat. De kor te
over steektijd is een st adsbr ede er ger nis.”
In een r eactie laat de gemeente weten dat er geen
enkele pr oblemen zijn met
de over steektijden in de
hoofdst ad.
„Voetganger s
kr ijgen bij ver keer slichten
altijd voldoende tijd om veilig over te steken. Na de 7 seconden gr oen is er nog voldoende zogenaamde ’ontr uimingstijd’ voor dat de
kr uisende str omen weer
gaan r ijden. Een voetganger
kan immer s ook in de laatste seconde van het gr oene
licht beginnen aan de over steek, daar w or dt in de r egeling r ekening mee gehouden.”

Er zijn 2 Ronde tafel
sessies geweest. De
VVNL heeft de wens
uitgesproken om van dit overleg een reguliere adviesstructuur te maken zodat er proactief
vanuit deze deskundigen kan worden meegedacht aan beleidsontwikkeling in de openbare
ruimte.
De oversteekplaatsen voor
voetgangers
op het
Damrak en de
Prins Hendrikkade zijn vaak
chaotisch.

„Het is een belachelijk korte
oversteektijd”, zegt raadslid Wil
van Soest.

Berry den
Brinker,
wetenschappelijk onderzoeker aan de
Vrije Universiteit Amsterdam: „Voor
ouderen is het
lastig om
binnen de tijd
de overkant
te halen.”

Peter Wouterse en Patty
Muller van de
Voetgangersvereniging
vinden dat de
gemeente
meer naar
leefbaarheid
moet kijken.

De VVNL krijgt inmiddels regulier de projecten voor advies voorgelegd waar voetgangers
issues bij spelen. Zo hebben we geadviseerd over het Max Euwe Plein en de herinrichting
van de Tsaar Peterstraat.

We hebben op uitnodiging van de gemeente als deskundige partner deelgenomen aan de
zogenoemde ‘stadsgesprekken’ per stadsdeel over mobiliteit. Enkele daarvan konden zelfs
fysiek gehouden worden.
In vervolg van de stadsgesprekken is er overleg met bewoners in wijkverenigingen vanuit
stadsdeel Centrum, de oude stad. Daarbij is met name de autorijke doorgaande route door
Weesperstraat, richting IJtunnel een groot verkeersprobleem voor voetgangers.
Helaas is de Voetgangersnota, die al geruime tijd in concept voorhanden is, opnieuw niet in
behandeling genomen. Dit omdat de burgemeester de horeca wil beschermen. Dat de
VoetgangersVereniging samen met Cliëntenbelang Amsterdam heeft aangegeven daarin

alleszins redelijk en coulant te willen zijn heeft niet mogen baten. Door niet te willen
luisteren kan de
gemeente vast houden
aan een angstbeleid in
plaats van samen naar
oplossingen te zoeken.
Er is inmiddels veel en
goed overleg met de
gemeente maar
tegelijkertijd zien wij
dat de positie van de
voetganger nog
onderbelicht blijft. De
gemeente moet er aan
wennen dat deze
nieuwe emancipatie
zich voordoet. Met
name bekritiseert de vereniging dat er wel veel “Visie” documenten zijn waar voetgangers
genoemd worden, maar het ontbreekt aan uitwerking naar echt voetgangersbeleid. De
beloofde Voetgangersnota die hierin zou moeten voorzien, ontbreekt. Daarom is de VVNL
een aantal malen in de pers geweest.

Partners voor voetgangers
MKB en Reizigers Advies Raad openbaar vervoer
Onderzoek wijst telkens uit dat voetgangers veruit het meeste geld besteden in bij de
zelfstandige winkeliers. Het MKB ziet de voetganger daarom als logische partner en werkt
graag samen met de VoetgangersVereniging Nederland. We hebben op initiatief van MKB
Amsterdam een eerste gesprek gehad wat is uitgemond in een uitnodiging tot deelname aan
het regionale Reizigers Advies Raad (RAR) waar ook partijen als GVB, ANWB, Rover aan
deelnemen.. Adviezen van dit orgaan zijn zwaarwegend.
We hopen komend jaar ook in andere gemeente een goede relatie te kunnen aanknopen
met de regionale MKB’s en de Regionale Adviesraden.

Landelijke netwerken

De VVNL neemt deel aan Ruimte voor Lopen, een door de rijksoverheid geïnitieerd
samenwerkingsverband waar allerhande partijen die betrokken zijn bij stedenbouwkundige
ontwikkelingen en mobiliteitsvraagstukken aan deelnemen, maar het aantal bijeenkomsten
is dit jaar beperkt gebleven.

De vereniging neemt wel deel aan kennis sessies van het CROW om ervoor te zorgen dat in
hun richtlijnen en adviezen de positie van de voetganger beter wordt geborgd.

Landelijke samenwerking zusterorganisaties
We hebben meerdere sessies gehad om te onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met
Wandelnet en Mens&Straat. De VVNL verschilt van de andere partijen omdat wij als enige
een vereniging zijn, de anderen zijn stichtingen. Wandelnet heeft wel een
vrijwilligersnetwerk en maakt en transitie door van een organisatie die op recreatief
wandelen was gericht naar een club die overall voetgangersissues aankaart. De VVNL wil niet
per se als aparte groep blijven bestaan. We onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken,
aanvullen: samenwerken in welke vorm dan ook. Mens&Straat heeft veel kennis van
mobiliteit, maar minder een directe relatie met voetgangers zelf. Zij richten zich meer ook
landelijke beleidsontwikkeling en onderzoek. Voor VVNL geldt dat het hart van onze
organisatie ligt bij de leden. Zij dragen de kwesties aan waar voetgangers mee te maken
hebben en zij zijn degene die overal in het land een vuist kunnen maken om de situatie ter
plekke voor voetgangers beter te regelen.
Want de VVNL vindt: de voetganger is de kanariepiet van de leefbare omgeving. Een
openbare ruimte waar geen voetgangers meer komen is en onleefbaar en desolaat

Zusterverenigingen in het buitenland

Er is een eerste contact gelegd met zusterverenigingen in de ons omringende landen, o.m.
Frankrijk en België maar daar zal het komend jaar verder aan getrokken moeten worden.
Uitwisseling van oplossingen is immers zeer de moeite waard.

Jaarplan 2022
Ledenwerving
Het komend jaar willen we, hopende dat Corona ons die ruimte laat, meer inzetten op
ledenwerving.
- Aanwezigheid bij social events
Duidelijk is geworden dat fysieke contacten, via markten, deelname aan
demonstraties en inhoudelijke bijeenkomsten telkens het beste werken. Vanuit het
bestuur zal er de nodige actie op worden ingezet, maar de leden zijn daarbij
onontbeerlijk.
- Kennisverwerving
Het is dan wel handig als de leden weten wat het verhaal is voor voetgangers, waar
de kansen voor ons liggen en hoe de openbare ruimte voetgangersvriendelijk kan
worden. De VVNL zal daarom in enkele steden sessies organiseren voor voorlichting
en kennismaking. We willen werken met een systeem van Zwaan-kleef-aan: elke
vrijwilliger kan zelf daarna weer verder met het organiseren van lokale sessies om
weer nieuwe mensen op de hoogte te brengen.

Werving actieve wijkvertegenwoordigers
Veel problemen vereisen ook detailkennis van de wijk en vooral ook van de wensen van de
mensen die er wonen. W zijn daarom op zoek naar burgers die voor hun eigen kleine wijk de
VoetgangersVereniging willen vertegenwoordigen om samen met de buurt en de gemeente
mooie oplossingen te vinden.

Social Media
We zien dat er weinig relatie is tussen volgers op social media en het lid worden van de
vereniging. Social media moeten daarom vooral worden ingezet om leden te behouden.
Naast Twitter gaan we nu dan ook actief aan de slag op Facebook en Instagram, gebruik
maken van de technologie om berichten op het ene medium gemakkelijker door te zetten
naar het andere medium.

Kennisuitwisseling
Leden doen ervaringen op met allerhande zaken: hoe je een gemeente kan bewerken,
oplossingen voor verkeerssituaties, structurele advisering bij gemeente zodat je niet enkel
achteraf iets in kan brengen maar ook meer mee kan sturen op voetgangersvriendelijk
beleid.

Structurele adviesrol bij grotere gemeenten
De VVNL heeft met name meerwaarde in stedelijke omgevingen. Daar doen zich de
dilemma’s voor omdat er in vaak krappe ruimte meerdere doelstellingen bestaan: wonen,
groen, OV-voorzieningen, fietsen, lopen auto… en daar zien we dat juist de kwetsbaarste
deelnemer qua prioriteiten nog vaak op de laatste plaats wordt gezet. Tegelijkertijd is het
hoopgevend dat steeds meer het besef doordringt, dat zorgen voor voetgangers is: zorgen
voor een leefbare stad. En vanuit die overeenstemming willen wij werken aan een
verdergaande bewustzijn over wat dan voor veilig, vrij en vrolijk lopen noodzakelijk is.

Regionale en landelijk MKB en RAR
We willen in de regio’s van de grote steden en landelijk een goed overleg op gang brengen
tussen onze verenging en de regionale MKB’s.
In het verlengde daarvan willen we ook deel gaan nemen aan de belangrijkste Regionale
Adviesraden (RAR’s). We zullen evenwel ook apart met Roover en regionale
vervoersbedrijven contacten gaan leggen.
Ook met het landelijk MKB willen we samenwerking aangaan.

Budget
We gaan de website naar een goedkopere hosting overbrengen
Het wordt belangrijker om toch meer financiële armslag te krijgen Daartoe zullen wij zowel
de belangrijkste
gemeenten als diverse
fondsen benaderen. Het
geld is nodig voor het
professioneler in de
lucht houden van
website en social media,
de mogelijkheid om een
vergoeding te kunnen
bieden aan vrijwilligers
die tijd steken in
kennisverwerving en deling, alsmede geld
voor ledenwerving
(variërend van flyers,
reiskosten voor
deelname aan bijeenkomsten door het land, kosten voor deelname aan de vaak prijzige
relevante symposium en congressen, advertorials en publicaties in regionale bladen. Voor
deze activiteiten zullen aparte projectplannen gemaakt gaan worden. We zijn er te laat mee,
maar in het eerste kwartaal willen we de voor fondsverwerving benodigde
projectbeschrijvingen rond hebben.

