Onderwerp mail: Nationaal applaus voor fietsers in X en op XX andere locaties

Derde Nationale Applausdag voor Fietsers succes op eerste lentedag
[organisatie of stad/gemeente] applaudisseerde mee
Wie deze ochtend naar het werk of school fietste, maakte veel kans om onderweg een daverend
applaus te ontvangen. Op XX plaatsen in heel België stonden leden van de Fietsersbond, GRACQ en
bevriende organisaties klaar om fietsers te feliciteren. Ook [organisatie of stad/gemeente]
applaudisseerde mee en trakteerde fietsers aan [locatie] op een applaus. Dat het werkt, bewijzen de
enthousiaste reacties van zowel fietsers als applausmakers. Met deze actie wil [organisatie of
stad/gemeente] samen met de fietsersbeweging niet alleen automobilisten maar ook
beleidsmakers tonen dat fietsen aanmoedigen loont. Investeer je in fietsen, dan groeit hun aantal
automatisch.
Waar het initiatief in 2014 nog startte met tien locaties, is de Nationale Applausdag voor Fietsers (in
oorsprong een idee van Fietsersbond Mechelen en Mechelen Klimaatstad) vandaag uitgegroeid tot
een evenement op meer dan XX plekken in heel België. Bovendien sloten zich deze keer opvallend
meer scholen en bedrijven aan. “Er is duidelijk al een groot publiek, maar een nog veel groter
potentieel. Het is ook aan ondernemingen, scholen en overheden om het fietsen aan te moedigen.”
(Julie Degraeve, coördinator van de actie)
Ook wil [organisatie of stad/gemeente] erkent het belang van zo’n positieve actie. Door fietsers aan
te moedigen, beloon je niet alleen wie al fietst, maar trek je ook de aandacht van zij die het nog niet
doen. Zo’n applausteam is ook zeer zichtbaar in het straatbeeld, wat maakt dat ze niet onopgemerkt
blijft bij zowel automobilisten als lokale beleidsmakers. Met dergelijke sensibiliseringsacties kan je
effectief meer mensen op de fiets krijgen.
In [stad/gemeente] stond het applausteam paraat aan [locatie]. Beschrijf hier kort je actie en
benadruk de positieve reacties.

Naast de actie in [stad/gemeente] namen dit jaar meer dan 80 applausteams deel.
Bekijk/ download foto's (wordt voortdurend aangevuld)
Kaart met alle applausacties

Contact: [NAAM – E-MAIL – GSM]

OVER DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond komt op voor alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. De vereniging ijvert voor
betere infrastructuur, verkeersregels op maat van de fietser en een eerlijke fiscaliteit. De
Fietsersbond is actief in meer dan 100 gemeenten en verenigt meer dan 23.500 leden.

