
Niet iedereen denkt bewust over zijn of 
haar straat na. Maar dat kan wel! Heb jij 
wel eens gedacht dat er iets mooier of 
beter kan in je straat? Alles begint met 
een goed idee.

Je kunt je idee bespreken als je elkaar 
tegenkomt. Je kunt ook een aantal buren 
uitnodigen aan de keukentafel of meteen 
de DebatMobiel lenen. 

De ideeën voor de straat kun je omzetten in 
een ontwerp. Je kunt hierbij gebruik maken 
van het DebatMobielteam. De kunst is om het 
eenvoudig en haalbaar te laten zijn. En natuurlijk 
om voldoende draagvlak te creëren in de straat.

Als je samen met je buren een goed plan of 
ontwerp hebt, kun je aan de slag. Je kunt hier 
ook de Gemeente bij betrekken. Vergeet niet 
wat leuke foto’s bij de uitvoering te maken, 
voor jezelf, het wijkkrantje en de website van 
de DebatMobiel!

Je kunt een straatfeest organiseren 
rondom de nieuwe inrichting. Hoe wordt 
het experiment ervaren, zijn er nog meer 
ideeën? En willen buren een auto delen 
om nog meer ruimte te creëren?

Je kunt al je ideeën bespreken met de 
Gemeente. Zie wat juist mede door 
jou en jullie mogelijk wordt! Binnen 
stadsdeel Segbroek kun je meedoen 
met de zogenaamde Vrijstraatprocedure. 
Je deelt dan een auto met (tenminste) 
één van je buren. Hiervoor levert de 
straat een parkeervergunning in en mag 
je deze parkeerplek gebruiken voor een 
andere invulling!
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Samen naar een leefbare 
straat in zes stappen

1
Heb je een idee of 
wens voor je straat?

Deel je idee 
met je buren

Samen maak je 
een ontwerp

Samen voer 
je het idee uit

Je houdt contact 
met de straat

Naar een 
permanente 
aanpassing

DebatMobiel.nl



De DebatMobiel is een rondreizend voorbeeld van wat mogelijk is in 
de straat. En een mobiele plek om het gesprek over onze straten te 
voeren. Kijk op onze website en leg contact over je vragen of ideeën. 
Verandering begint immers bij een goed idee!

Als er meer natuur is en dus minder klinkers,  
kan het regenwater beter wegzakken. 

Als er meer groen is, kan de stad beter  
afkoelen als de temperaturen hoog zijn.  
Dan krijgen mens en dier het minder snel 
benauwd en blijven we gezonder.

Meer natuur 
stimuleert mensen 
om buiten te zijn en 
meer te bewegen. 
Dit is ook gunstig 
voor kinderen; 
buitenspelen 
is gezond en 
goed voor de 
ontwikkeling. 

 Als er meer bomen 
zijn, wordt de lucht 
meer gezuiverd  
van fijnstof. 

Meer groen in de 
stad zorgt voor 
meer diversiteit  
van dieren. 

 Je kunt met  
buren een deelauto 
nemen. Dat creëert 
meer plek voor 
groen, ontmoeting 
en spelen in  
de straat.

 Mensen die geen 
auto hebben of  
een auto delen 
hebben een 
gezondere leefstijl.  
Dat scheelt milieu-  
en zorgkosten.

In een plezierige straat ontmoeten mensen 
elkaar meer. Hierdoor ontstaat er eerder een 
gevoel van verbondenheid. Vanuit dit gevoel 
is het gemakkelijker om hulp of steun te vragen  
of aan te bieden. Mensen voelen zich veiliger  
en minder eenzaam. 

Een leefbare stad
van en voor iedereen

Een leefbare stad
begin(t) bij je straat

De stad is onze directe leefomgeving. 
Tijden veranderen. Sluit de stad nog 
goed aan bij wat wij, mensen, nodig 
hebben?

Wij starten met het veranderen van onze straten. Omdat we 
meer ruimte willen maken voor groen, spelen en ontmoeten. 
Maar ook omdat we iets willen doen aan ongezonde lucht, 
regenwater dat moeilijk wegloopt en de grote eenzaamheid 
in de stad.

We willen stap voor stap de stad meer 
leefbaar maken. Groener, fijner, beter en 
mooier. Doe je mee? Deze stappenkaart 
kan je verder helpen.

Het DebatMobielteam

 fb.com/debatmobiel – info@debatmobiel.nl – DebatMobiel.nl

DebatMobiel

Een mooiere  
straat voor  
iedereen
in een paar stappen

Een gezonde stad is een stad 
die antwoord geeft op sociale 
vraagstukken en klimaatproblemen.
Welke antwoorden zijn er zoal?


