
Een manifest van de PvdA & GroenLinks Deventer voor een 
socialere en groenere inrichting van de straten en wegen in 
onze gemeente Deventer

WAAROM?
We verplaatsen ons continu. Op weg naar school, werk, winkels, familie en vrienden. Lopend, 
fietsend, met de auto of met het openbaar vervoer. De PvdA en GroenLinks vinden dat de 
straat de plek is waar we samen de stad of het dorp vormgeven. Een plek waar we samen 
zorgen voor een fijne en gezonde wereld. Vaak is de auto bepalend hoe we onze openbare 
ruimte inrichten. Daarna bekijken we hoe wij in dat straatbeeld passen. Maar wat als we dat 
zouden omdraaien? Wat als we onszelf de vraag zouden stellen: hoe past de auto in onze 
openbare ruimte? 

Deventer gaat groeien: meer inwoners en meer bebouwde oppervlakte. Dat betekent  
dat we het risico lopen op meer reisbewegingen, meer file, meer luchtvervuiling, meer 
geluidsoverlast en minder vrije ruimte. Dat is niet onontkoombaar! Door anders te kijken 
ontstaan er meer mogelijkheden voor groen, ontmoeting, bewegen, bereikbaarheid en 
plezier. Zo kan Deventer verantwoord groeien én bijdragen aan de bestrijding van de 
klimaatcrisis.

Als wij jou de kans zouden geven om de straten en wegen van de toekomst helemaal 
zelf te ontwerpen, zouden die er dan net zo uitzien als nu? Bij ons niet. Wij streven naar 
meer leefruimte, meer speelplekken, meer groen, meer bankjes en meer fietsenstallin-
gen. Een “drempelloze” ruimte die toegankelijk is voor iedereen. Van stepje tot rollator, 
ongeacht inkomen en beperkingen.

De komende jaren wordt er in de gemeente Deventer een flink aantal woningen 
gebouwd. Dat is dé kans om de straat een sociale en duurzame toekomst te geven. 

Daarvoor is wel een nieuwe manier van denken en doen nodig. Niet beginnen bij de 
auto, maar bij mensen. 

Veel leesplezier,
De fracties van de PvdA Deventer & GroenLinks Deventer

DE STRAAT 
IS VAN ONS 
ALLEMAAL

MANIFEST



Op straat gebeurt veel: het is een plek om te reizen, maar vooral om te verblijven, te  
ontmoeten en de vrije tijd door te brengen. Het is een speelplek, een leefgebied voor planten 

en dieren, het is de plek waar kabels en leidingen onder de grond liggen, de plek waar regen-
water neer komt, de plek waar je sport of een praatje maakt met je buurtbewoners en ga zo 

maar door. Wij stellen voor om bij de inrichting van straten en wegen te starten met de vraag 
hoe we er een openbare plek voor iedereen van kunnen maken. We hebben daarvoor vijf  
principes opgesteld.

EEN GEZONDE OMGEVING
We gaan naar buiten om een frisse neus te halen. Wanneer wij erin slagen om Deventer aantrekkelijker 
te maken voor de fietser, de wandelaar, het spelend kind en de rolstoeler, zullen meer mensen  
bewegen. Bewegen is gezond, leuk én geeft minder vervuiling en lawaai. Een win-win-win situatie dus! 
Meer mensen op straat, dat voelt fijner en dat maakt ons gelukkig. Zie je het al voor je? Even lopend  
een boodschap doen, met de geur van bloemen en het geluid van bijen die de ronkende motoren  
vervangen?

EEN GROENE OMGEVING
Die frisse neus halen we in een natuurrijke omgeving. Een fijne straat is een groene straat, waar 
bomen staan, vogels fluiten en bloemen bloeien. Een straat die in de zomer schaduw biedt als je op 
een bankje zit en een straat waar in de winter lichtjes in de bomen hangen. Een straat waar kinderen 
vruchten plukken en achter vlinders aan rennen. Een straat om te zijn, om te leven. Deze straat is 
klaar voor de toekomst waar de zomers steeds warmer worden en waar hoosbuien of droogte  
normaal zijn. Zie je het al voor je? Een groen uitzicht vanuit het keukenraam voor iedereen?

EEN SOCIALE OMGEVING
De straat is de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we contact leggen met onze buren, 
waar we vriendjes maken om mee te spelen of waar we na school met onze vrienden  

rondhangen. Buiten is voor iedereen, dus zou ook iedereen hier zonder belemmering  
moeten kunnen bewegen en verblijven. Geen stress in het verkeer: wel de rust om elkaar  

te zien en te ontmoeten. We voelen ons prettiger in een bekende woonomgeving. Zie je het al 
voor je? De straat weer van de te voet bewegende buurtgenoten, met bankjes en geveltuintjes 

als gezamenlijke ruimte: een straat om samen te leven?

ONS VOORSTEL
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bron: Goudappel - adviseurs mobiliteit

https://rondeeldeventer.nl/het-eerste-goede-gesprek-de-wegen-in-nederland-en-ook-in-deventer-leiden-nog-niet-naar-welzijn/


EEN BEWEGENDE OMGEVING
De straat is ook de plek waar we ons verplaatsen. Fietsend naar school of werk, lopend of met 

de rolstoel naar de supermarkt of op bezoek bij vrienden. We verplaatsen ons steeds meer per 
skateboard, step, speed pedelec of scooter. We moedigen deelvervoer aan om het aantal stilstaan-
de auto’s te verminderen en leefruimte te scheppen. Door een nieuwe inrichting van de verkeers-

ruimte maken we duurzamere vormen van vervoer aantrekkelijk. Wij zien in woonwijken, smalle 
straten en het centrum vooral stapvoets verkeer. Zie je het al voor je? Een gemeente waar je binnen 
5 minuten fietsen of 15 minuten lopen alle voorzieningen tot je beschikking hebt?

EEN WAARDEVOLLE OMGEVING
Een aantrekkelijke straat is wat onze stad of ons dorp maakt. De inrichting van de straat  
bepaalt het gevoel dat je erbij krijgt, waar je je thuis voelt. Zowel het uiterlijk als de veilig-
heid van de straat spelen hierin een grote rol. De straat bepaalt het karakter van de wijk  
of buurt door hoe het is ingericht en welke uitingen je er kan vinden. De gemeente is  
van ons allemaal. Daarom geven we ruimte aan het beheer door inwoners en voegen  
we culturele uitingen toe. Zie je het al voor je? Samen vormgeven aan het karakter van 
onze gemeente?
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In de gemeente Deventer hebben we verschillende soorten wijken. Straten hebben op verschillen-
de plekken een andere functie. Ondanks de verschillen willen we dat alle straten worden ingericht 
vanuit de vijf bovenstaande principes. In alle straten begint het bij het ontwerpen van een gezon-
de, groene, sociale en bewegende straat tot een waardevolle ruimte. Hieronder geven we een paar 
concrete voorbeelden van veranderingen in de openbare ruimte.

In woonwijken willen we gezonde, groene en sociale ruimtes creëren.
 • Dit kan door meer eenrichtingsverkeer. Dat biedt de mogelijkheid om de rijweg te versmallen 
  en meer groen en speelruimtes toe te voegen. 
 • Ook kunnen er straten worden aangelegd waar niet één vervoersmiddel voorop staat,  
  zogenaamde ‘shared spaces’. Dit zijn verkeersruimtes die in de eerste plaats zijn ingericht  
  als verblijfsruimte.
 • Meer wijken krijgen centrale parkeervoorzieningen, in plaats van overal in de straat. 
  Deelvervoer is beschikbaar op deze ‘parkeerhubs’.
 • De maximale snelheid gaat omlaag naar stapvoets in ‘leefstraten’. 
 • Het ontwerpen van routes met een prettige beleving. Onder andere de aanwezigheid van 
  groen of water kunnen hier een bijdrage aan leveren.
 • Langs de gevels is er ruimte voor bewoners om delen van de straat toe te eigenen in de vorm  
  van geveltuintjes. Dit zorgt voor een zachtere overgang tussen privé en openbaar en voor  
  vergroening van het straatbeeld. 
 • We maken de straat veel groener. Dat zorgt tevens voor meer waterinfiltratie, een prettiger  
  leefklimaat en een natuurlijke openbare ruimte.

Op hoofdwegen is ruimte voor gemotoriseerd vervoer met aandacht voor onze vijf principes. 
Daarbij willen we inzetten op het zoveel mogelijk voorkomen van gemotoriseerd vervoer binnen  
de bebouwde kom. 
 • De maximale snelheid op de hoofdwegen gaat naar 30 km per uur. Dat spaart levens en  
  menselijk leed. Brommers en snelle e-bikes kunnen dan op de hoofdweg.
 • Overstapplekken (hubs) aan de rand van de stad en dorpen: waar overstappen van auto naar 
  schoon vervoer mogelijk is (fiets, ov of deelvervoer).
 • Betere aansluitingen op het openbaar vervoer.
 • Voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer en beschikbaarheid van aangepast vervoer  
  voor mensen met bewegingsbeperkingen.

ONS VOORSTEL OP KORTE TERMIJN

Mobiliteitshub: Plek voor wielen én voor mensen

 • Comfortabel overstappunten in totale deur-deur-reis
 • Maar ook combineren van parkeren, community services en energie/goederen/afval 
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De binnenstad van Deventer is het hart van onze gemeente. Daar willen we gemotoriseerd vervoer  
zoveel mogelijk weren. De binnenstad moet goed bereikbaar zijn. We denken aan de volgende acties:
 • We stimuleren duurzamer vervoer naar de binnenstad.
 • De binnenstad wordt zoveel mogelijk autovrij.
 • In de binnenstad groot inzetten op veilig fietsparkeren. Zodat een bezoek aan de binnenstad  
  op de fiets wordt aangemoedigd.
 • Er komt een milieuzone voor het centrum. Hier mogen bepaalde vervuilende vervoers-
  middelen niet rijden.
 • Elektrische bevoorrading van de binnenstad.
 • De gemeente onderzoekt hoe deelvervoer kan bijdragen aan toegankelijk, schoon en 
  betaalbaar vervoer.

Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Dit vraagt om een goede ontsluiting van alle  
wijken per fiets, ook onderling. 
 • Fietspaden worden breder en verhard om fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.
 • Er wordt prioriteit gegeven aan het afmaken van de fietsroutes richting het centrum  
  vanuit de dorpen.
 • Vanuit de wijken en dorpen veilige en snelle fietsverbindingen naar de binnenstad.
 • Ook de fietsroutes tussen de wijken worden onder de loep genomen, om scholieren  
  en bewoners te stimuleren de fiets te pakken in plaats van de auto.
 • In het centrum en nabij maatschappelijke locaties komen meer (bewaakte) stallingsruimtes, 
  ook voor de elektrische fiets. 
 • Belonen van fietsgebruik, bijvoorbeeld door deelname aan Ring-Ring.
 • Rondom basisscholen en andere drukke (openbare) locaties zetten we in op aankomst te 
  voet of fietsend. Dat stimuleert kinderen tevens in hun eigen ontwikkeling.

We zetten in op meer verplaatsingen te voet
 • Lopen is veiliger en gezonder.
 • We richten de openbare ruimte zo in dat wandelen of bewegen met de rolstoel een 
  feest wordt.
 • We richten de openbare ruimte zo in dat openbaar- en deelvervoer en voorzieningen 
  steeds meer op loopafstand bereikbaar zijn.
 



 Gemeente Groningen
 I) Mobiliteitsvisie | Gemeente Groningen
 II) Leefkwaliteit openbare ruimte

 Gemeente Utrecht
 I) Parkeervisie 
 II) Mobiliteitsvisie ( ►)

 Gemeente Amsterdam
 I) Omgevingsvisie
 II) Inrichtingsprincipes voor autoluwe stad (pdf)

 Gemeente Zwolle
 I) Omgevingsvisie (pdf)

 Provincie Gelderland
 I) Visie bereikbaar Gelderland (pdf) 

 Diverse
 I) Tegenlicht-podcast ‘De straat is meer dan alleen een weg om overheen te rijden’ (VPRO)
 II) Recht van de snelste – Marco te Brömmelstroet (ISBN 9789083000718)
 III) MOOC
 IV)  De Zwartehond | naar een gezonde stad te voet (pdf)
 V) Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2019. Loopfeiten (pdf)
 VI) Ruimte voor lopen 
 VII) Fietsersbond
 VIII) Fietsberaad
 IX) RIVM groen & gezondheid 

 Bron beeldmateriaal: Goudappel - adviseurs mobiliteit

 Contact en informatie
 PvdA Deventer
 GroenLinks Deventer

ONZE INSPIRATIE

https://gemeente.groningen.nl/mobiliteitsvisie
https://gemeente.groningen.nl/leefkwaliteit-openbare-ruimte
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/70102678-7f33-4771-a339-07218dcc07a8#19f5499f-f959-4c6a-b179-d41ef0886e5d
https://youtu.be/bOZmuSVkv5E
https://amsterdam2050.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0oeOT5sv9AhUG8bsIHQHZAd8QFnoECBoQAw&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F956722%2F5-bijlage_b_inrichtingprincipes_voor_een_autoluwe_stad_1.pdf&usg=AOvVaw3O30EI2gvJNZ-Iy1Km5k-A
https://www.zwolle.nl/documenten-en-links-omgevingsvisie
https://media.gelderland.nl/Visie_voor_een_bereikaar_Gelderland_4cb04ab2fc.pdf
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/podcast/2022/fiets-professor-.html
https://www.coursera.org/learn/alternative-mobility-narratives
https://dezwartehond.nl/wp-content/uploads/2021/01/CRA_Naareengezondestadtevoet.pdf
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/10/3/loopfeiten
https://ruimtevoorlopen.nl/met-lopen-kom-je-verder/
www.fietsersbond.nl
https://fietsberaad.nl
https://www.rivm.nl/documenten/kennisbundeling-groen-en-gezondheid
https://deventer.pvda.nl/
https://deventer.groenlinks.nl/home

