
Voor een voetgangersdynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

walk pleit voor een stad waar voetgangers zichtbaar en actief zijn, op 

straat en in de openbare ruimte, maar ook in het maatschappelijke en 

politieke debat. walk wil garanderen dat voetgangers en wandelaars  

altijd voorrang krijgen, op alle niveaus. 

walk pleit voor een Brussels Hoofdstedelijk Gewest op mensenmaat,  

waar wandelen de norm is. Waar iedereen te voet op weg kan, waar 

stappen veilig, praktisch en aangenaam is en synoniem staat voor 

autonomie en een goede levenskwaliteit. 

Het platform walk is er voor alle Brusselse actoren voor wie te voet gaan 

centraal staat, of het nu als hobby is of voor de dagelijkse verplaatsingen. 

walk kiest daarbij voor een multidisciplinaire aanpak, met oog voor 

mobiliteit, publieke ruimte, stadsplanning, verkeersveiligheid, gezondheid, 

ecologie, biodiversiteit, sport, vrije tijd en cultuur. 
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het recht op wandelen te 

garanderen en ervoor te zorgen 

dat iedereen ervan kan genieten

01

te voet gaan gemakkelijk,  

veilig en aangenaam te maken 

voor iedereen

02

aan voetgangers en wandelaars 

een coherent netwerk en 

optimale plaats in de publieke 

ruimte te garanderen 

03

te voet gaan te promoten als de 

belangrijkste verplaatsingswijze 

van Brusselaars voor een gezel-

lige, duurzame stad waar alles 

dichtbij is

04

initiatieven die gunstig zijn voor 

voetgangers en wandelaars zicht-

baar te maken en te verrijken

05

te voet gaan aan te moedigen 

door de voordelen ervan in de 

kijker te zetten

06

bestaande krachten te bundelen 

en een netwerk van kennis, tools 

en diensten voor voetgangers en 

voor het voetgangersbeleid uit te 

bouwen.

07

walk.brussels
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Word lid

Kan je terecht bij één centraal platform 

met al je vragen, bekommernissen en 

initiatieven rond het thema voetgangers 

en stappen.

Maak je deel uit van een dynamisch 

netwerk, versterk je de stem van 

voetgangers en ontmoet je andere 

organisaties, deskundigen en 

pleitbezorgers van voetgangers en 

wandelen in Brussel.

Deel je je activiteiten met geëngageerde 

medestanders voor wie vraagstukken 

over te voet gaan net zo belangrijk zijn 

als voor jou. 

Neem je deel aan discussies en denk-

oefeningen die het voetgangersbeleid 

vooruit helpen en breng je mee een 

voetgangerscultuur tot stand.

Beschik je over een overlegplatform 

om te mobiliseren, samen te werken en 

synergiën tot stand te brengen.

Kan je rekenen op een woordvoerder 

en op een vertegenwoordiger die de 

rechten en belangen van voetgangers 

en wandelaars behartigt.

Heb je een directe toegang tot een 

gesprekspartner van het gewestelijke 

voetgangersbeleid.

Draag je bij aan de nationale 

campagne Dag van de Trage Weg en 

Semaine des Sentiers in Brussel.

Onderschrijf je het manifest, neem je 

deel aan de voetgangersdynamiek en 

draag je bij aan het uittekenen van een 

stad op mensenmaat, waar stappen de 

norm is.

Neem je deel aan de bijeenkomsten 

van de Algemene Vergadering en kan 

je zo ook mee richting geven aan de 

keuzes van het platform.

walk.brussels

Ben je een organisatie, een vereniging, een  

collectief of een buurtcomité die zich actief inzet 

voor wandelen en voetgangersbeleid? 

Als lid van walk



met de steun vanwww.walk.brussels

Join the


