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Ruimte door 1,5 meter 
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Maarten Loeffen, Vereniging Stadswerk Nederland

Met dank aan Ton Hesselmans, CROW



Maak Samen Ruimte
• Gezamenlijk project van VNG, Stadswerk en CROW

• Eerste online brainstorm  8 mei Vormgeven 1 ½ mtr samenleving openbare ruimte 



Gebruik van de Openbare Ruimte

Vier functies ( met dank aan de gemeente Den Haag):

1. Verplaatsen

2. Verblijven

3. Vermaken

4. Vermarkten 



Vier typen maatregelen 

A. Maatregelen vanuit communicatie om gewenst gedrag te stimuleren 

B. Fysieke aanpassingen in de openbare ruimte

C. ICT-maatregelen 

A. Toezicht en handhaving  



Maak Samen Ruimte
• Gezamenlijke boodschap opgesteld 

• Vraaginventarisatie maatregelen opgezet en verstuurd 

• Website www.maaksamenruimte.nl geopend 

• Eerste maatregelen ontsloten 

• Expertgroep in wording

• Community en forum in wording

• Wat willen we ? Voorkomen dat gebruikers OR worden overvallen door verscheidenheid aan 
maatregelen en dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden

• Wat leverde de vraaginventarisatie op ?

http://www.maaksamenruimte.nl/


Opvallend: heeft/wilt u materiaal (te) delen? 



Twee mooie pakketten



Maak Samen Ruimte
• Maar we zien ook een enorme creativiteit bij  veel deskundigen 

• Inrichting, beheer en onderhoud openbare ruimte en infrastructuur 

• Mobiliteit, City managing, Verkeer, Gedrag Enz.

• En snelle overname van verschillende ideeën





Communicatie, Fysiek, ICT, Handhaving 

Keur aan maatregelen genoemd (80); nog ontdubbelen), selectie: 

• Aanpassen opstelling weekmarkt
• Aanwijzingen om veilige looproutes te stimuleren
• Afstand cirkels, 
• Borden,
• BBQ verbod park
• Begrijpelijke informatie voor alle doelgroepen via verschillende kanalen, website, lokale krant, socials.
• Fysieke maatregelen op de markt
• Toezicht en handhaving aansturen o.b.v. knelpunten

• Wat is het meest effectief ?



Communicatie, Fysiek, ICT, Handhaving 

1. Van welke type maatregel verwacht u het grootste effect? 

2. Welke type maatregel wordt het meest ingezet? 



Type maatregelen

Deskundigen via externe netwerk CROWDeskundigen via externe netwerken VNG/Stadswerk 



Type maatregelen

Deskundigen via externe netwerk CROW
Deskundigen via externe netwerken VNG/Stadswerk 



Verplaatsen, Verblijven, Vermaken, Vermarkten 

1. Op welke functie in de openbare ruimte richt u zich momenteel?

2. Waar  wil u aandacht aan gaan schenken ?

Deze vragen werden gesteld voor het Hemelvaart weekend



Men richt zich op

Deskundigen via externe netwerken VNG/Stadswerk Deskundigen via externe netwerk CROW



Men wil zich ook richten op

Deskundigen via externe netwerk CROWDeskundigen via externe netwerken VNG/Stadswerk 



Maak Samen Ruimte

• www.maaksamenruimte.nl

• info@maaksamenruimte.nl

• Landingspagina’s VNG, Stadswerk en CROW (eigen informatie/centrale verwijzing)

• Invullen vraaginventarisatie, aanleveren maatregelen en vragen? 

• Geef via chat 

• Naam

• Organisatie

• telefoonnummer 

• e-mail adres  

http://www.maaksamenruimte.nl/
mailto:info@maaksamenruimte.nl


Maak Samen Ruimte

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen? 


