
Verslag bijeenkomst donderdagmiddag 31 mei 2018 
 
 
Na een onstuimige ochtend klaarde het weer 
net op tijd op. Een 20-tal belangstellenden had 
zich gemeld. 
 
14.00 – 15.00 
Excursie in de directe omgeving, o.l.v. 
Janneke Zomervrucht (MENSenSTRAAT) en 
Willy Sweers (MRDH) 
  
Een kleine verkenning van de stedelijke 
openbare ruimte (zowel centrum als 
woonwijk) vanuit het perspectief van gezonde 
habitat  
Zie schema uit het rapport van de Raad voor 
de Leefomgeving en Infrastructuur hiernaast 
 

 

15.00 -15.30: inloop met koffie/thee bij het kantoor van de MRDH, Westersingel 12, Rotterdam. 
 
15.30 -16.00: drie korte inleidingen op het thema:  
1. Willy Sweers, beleidsadviseur verkeer bij de Vervoersautoriteit 

Welkom bij de Metropoolregio in het centrum van Rotterdam, een toonaangevend grootstedelijk gebied in 
Nederland, met in de jaren zestig het eerste grote aaneengesloten voetgangersgebied: de Lijnbaan. De 
Metropoolregio maakt voor openbaar vervoer, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid regionale 
uitvoeringsprogramma’s en helpt de gemeenten middels subsidies om verbeteringen uit te voeren uit te voeren.  

2. Rob Methorst, expert voetgangersbeleid 
In april van dit jaar heeft de SWOV de geactualiseerde visie Duurzaam Veilig gepubliceerd: DV3.0. Daarin is de 
fundamentele reactie van MenS ‘meegenomen’. De vraag is nu hoe de visie zich verhoudt tot denkbeelden over 
De Gezonde Stad en de plek die de voetganger daarin zou moeten hebben.  

3. Peter Jonquiere, stedenbouwkundige  
Hoewel de voetganger het steeds moeilijker heeft gekregen, is er intussen toenemende aandacht voor de mens met 
de benenwagen. Maar hoe houdt hij zich in de toekomst staande in de smartcity met zelfrijdend vervoer? Door 
technologie gedreven versus mensgerichte stedelijke ontwikkeling. Op naar een Gezonde Stad = MensenStad, 
voor alle leeftijden. 

 
16.00-17.00: ronde-tafelgesprek o.l.v. Jan Torenstra, voorzitter MENSenSTRAAT. De aanwezigen reflecteerden op 
de ervaringen op straat en de inleidingen. Daarnaast kwamen aan de orde o.a. de CityLounge Rotterdam, de kansen 
die de Omgevingsvisie biedt, Walk21 in Rotterdam in 2019 en de Agenda Lopen. 
Daarna werd nog geanimeerd informeel nagepraat.  
 

  

 


