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Persmededeling
Brussel –Eau d’Heure – Picardië
Op de fiets van donderdag 18 tot en met zaterdag 27 juli 2013
Wie zijn ze ?
Meer dan honderd fietsers zullen als vakantie 600 km afleggen om mensen te overtuigen dat de fiets een
volwaardig verplaatsingsmiddel is. Ze zijn van alle leeftijden en komen uit verschillende landen; de kleintjes
leren het fietsen kennen, de groten voeren het woord opdat in de toekomst iedereen veilig zou kunnen fietsen op
degelijke infrastructuur.
Waar gaan ze deze zomer heen ?
Op donderdag 18 juli om 9u vertrekken zij op de Grote Markt in Brussel richting Ninove. Van daar gaat het naar
Bergen en Beaumont, van waaruit zij de meren van L’Eau d’Heure zullen ontdekken. Vervolgens fietsen ze
Frankrijk binnen waar ze de regio Picardië bezoeken en halt houden in Le Nouvion en Thiérache, Laon, Nesle,
Corbie en Amiens, van waar een bus hen naar Brussel terugbrengt.
Waarom doen ze dit elk jaar ?
Ze willen getuigen en aantonen dat fietsen op de weg belangrijk en nuttig is zowel voor de dagelijkse
verplaatsingen als voor het toerisme. Deze verplaatsingen moeten in alle veiligheid kunnen gebeuren.
Tot wie richten zij zich ?
Op elke etappe zijn ontmoetingen voorzien met plaatselijke verkozenen, samen met de lokale
fietsersverenigingen. De pers wordt daarbij uitgenodigd.
Hun boodschap is in de eerste plaats gericht tot de verkozenen die bepaalde situaties kunnen verbeteren, maar
ook tot iedereen die begaan is met verkeer, milieu, gezondheid en… vakantie per fiets!
Wat zeggen ze ?
Dat de fiets het verplaatsingsmiddel van de toekomst is, dat hij zeer goed kan bijdragen tot de economische
ontwikkeling, dat hij complementair is aan het openbaar vervoer, voor het comfort van iedereen. Daarom
betreuren zij dat de fiets niet mee mag op de TGV, tenzij… in acht gevouwen… . Waarom?
Hun boodschap aan de beleidsmakers, publiek en privé, nationaal en Europees:
- Denk aan de fiets van bij het allereerste ontwerp van elk nieuw project;
- Neem de fiets mee op in elke investering in infrastructuur of urbanisatie;
- Durf u op de fiets te tonen: want als politieke of andere beleidsmakers zelf fietser worden om naar kantoor te
gaan of voor een uitstapje, zullen zij de moeilijkheden en hindernissen van een verplaatsing per fiets kunnen
ondervinden en vandaar ook al het werk dat nog aan de winkel is. Maar vooral zullen zij het plezier en het
gemak van het fietsen ontdekken; hun voorbeeld zal gevolgd worden door andere mensen die op die manier niet
meer zullen bijdragen tot de files, opstoppingen en parkeerproblemen die ieders bestaan verpesten.
Dynamobile VZW Leuvensesteenweg 617, 1030 Brussel +32 497 53 05 44 +32 495 62 25 60
Info@dynamobile.net www.dynamobile.net

