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Week van de Mobiliteit 2016 start met groot
strapfeest in Dilbeek
DILBEEK  Vandaag is de Week van de Mobiliteit officieel gestart in
Schepdaal (Dilbeek). Kleuters en leerlingen van de plaatselijke
basisscholen Trip Trap en De Klimop kwamen er massaal te voet of met
de fiets naar school. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts
lanceerde er het Straplied dat via live streaming in heel Vlaanderen
werd meegedanst. De organisatoren stelden alle andere acties voor die
plaatsvinden tijdens de Week van de Mobiliteit, van vrijdag 16
september tot donderdag 22 september.
Warme oproep om te experimenteren met je mobiliteit
Sinds 1996 organiseren partners van het Netwerk Duurzame Mobiliteit in
Vlaanderen heel wat campagnes voor duurzame mobiliteit en bewust
autogebruik. De Week van de Mobiliteit roept mensen op om bewust na te
denken over hun mobiliteit, alternatieven te overwegen en slim te combineren
tussen de verschillende vervoersmogelijkheden.
Koen Van Overmeiren van Netwerk Duurzame Mobiliteit: "De Week van de
Mobiliteit is een warme oproep om te experimenteren met je mobiliteit. Neem de
fiets of een deelwagen, carpool met je collega's of ga met het openbaar vervoer.
De alternatieven voor de auto zijn vaak aangenamer, gezonder, goedkoper én je
doet ons klimaat een plezier."

Kinderen en ouders stappen en trappen al 10 jaar naar school
De Strapdag draait al van in het begin mee in de Week van de Mobiliteit.
De actie moedigt scholen, kinderen en ouders aan om zich duurzaam en veilig
naar school te verplaatsen. Het initiatief zet de leuke aspecten van stappen en
trappen op een ludieke manier in de verf. Er doen jaarlijks meer dan 1.000
scholen mee.
Tom Dhollander van Voetgangersbeweging (Octopusplan): “Met de 10de editie
van de Strapdag willen we de scholen en gemeenten bedanken voor alle
geleverde inspanningen. Dat strappen ‘hot’ is merken we aan het groeiend
deelnemersaantal en het grote enthousiasme van gemeenten om een steentje
bij te dragen. Er worden steeds meer permanente maatregelen genomen die
naar school stappen en trappen ten goede komen.”
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts voegt nog toe: “De Strapdag
stimuleert kinderen én ouders om te voet of met de fiets naar school te komen.
Elk jaar ontdekken veel mensen – jong én oud  dat stappen of trappen naar
school toch vlotter en veiliger gaat dan vooraf gedacht. In de komende jaren
moeten we fietsers en voetgangers nog meer ruimte bieden, zodat het voor
meer kinderen elke dag Strapdag kan zijn”.
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Perscontact
●

Koen Van Overmeiren, woordvoerder Week van de Mobiliteit
koen@duurzamemobiliteit.be  +32 (0)477/35.62.01

●

Jeroen Tiebout, woordvoerder Vlaams minister Ben Weyts
jeroen.tiebout@vlaanderen.be  +32 (0)477/99.80.88

●

Tom Dhollander, woordvoerder Strapdag (Voetgangersbeweging vzw,
Octopusplan)
tom.dhollander@voetgangersbeweging.be  +32 (0)495/88.73.43

Over de Week van de Mobiliteit
De Week van de Mobiliteit is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.
Het Netwerk streeft naar een duurzame uitbouw van duurzame mobiliteit en
richt zich tot iedereen die zich hiervoor wil inzetten. De leden van het Netwerk
Duurzame Mobiliteit zijn Bond Beter Leefmilieu, Autodelen.net, Taxistop,
Voetgangersbeweging (Octopusplan), Trage Wegen, Mobiel 21, TreinTramBus en
Fietsersbond.
www.weekvandemobiliteit.be  #goedopweg

