
           Amsterdam, 21-11-2018

Geacht Raadslid,

Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens: fietsen, lopen en openbaar vervoer dragen bij aan 

veel belangrijke maatschappelijke waarden:

• Duurzaamheid

• Luchtkwaliteit

• Gezondheid

• Stilte

• Veiligheid

• Leefbaarheid

• Bereikbaarheid

• Schoonheid

Het nemen van meer maatregelen voor mobiliteit met deze waarden is dus goed voor de bewoners 

van uw gemeente. In welke maatregelen kunt u het best investeren? Dat hangt natuurlijk sterk af 

van hoe uw gemeente er voorstaat. Daarom hebben we dat voor u in beeld gebracht.

Het is ons een groot genoegen u de ´Benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit gemeenten´

aan te bieden. De benchmark is gemaakt door onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de 

coalitie LEEFsteden. Die bestaat uit Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, 

MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet. In de benchmark kunt u goed zien hoe uw 

https://milieudefensie.nl/actueel/ce-delft-benchmark-actieve-gezonde-duurzame-mobiliteit-gemeenten.pdf


gemeente ervoor staat in vergelijking met 29 andere gemeenten. Zoals: hoeveel OV-fietsen staan er 

in uw gemeente en is dat veel of weinig? Ook is er een aparte analyse gemaakt, waarin CE Delft kort

heeft samengevat waar uw gemeente extra stappen kan zetten.

De coalitie LEEFsteden wil dat de stad gezond en klimaatvriendelijk is. Dat kan door in te zetten op 

aantrekkelijke straten, paden en openbare ruimtes en met goede voorzieningen. Ook is het van 

groot belang dat de stad veilig en bereikbaar is voor iedereen (jong en oud, rijk en arm, goed en 

slecht te been). Dat kan door ervoor te zorgen dat alle belangrijke voorzieningen op loop- en 

fietsafstand zijn en door fijnmazig openbaar vervoer. 

Wij hopen dat de benchmark u extra enthousiast maakt om maatregelen te nemen voor duurzame 

mobiliteit.

Hoogachtend,

Karin Blaauw, Programmaleider duurzame mobiliteit Natuur & Milieu

Saskia Kluit, Directeur Fietsersbond

Anne Knol, Campagneleider mobiliteit Milieudefensie

Joep Naber, Directeur Wandelnet

Michael Rutgers, Directeur Longfonds

Freek Bos, Directeur reizigersvereniging Rover

Janneke Zomervrucht, Algemeen secretaris MENSenSTRAAT

PS Belangrijk voor alle Raadsleden: Is mobiliteit niet uw dossier? Mobiliteit heeft veel invloed op het

sociale domein, milieu, gezondheid, ruimtelijke ordening, veiligheid en op de gemeentelijke 

financiën. De oplegnotitie     en infographic geven u snel inzicht in de benchmark. We hopen dat u de 

tijd wilt nemen om deze te bekijken.

https://milieudefensie.nl/actueel/oplegnotitie_duurzame_actieve_gezonde_mobiliteit.pdf/view
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