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FIETSERS APPLAUDISSEERDEN OP 137 LOCATIES IN HEEL BELGIË 

 

Waarom applaudisseren voor fietsers werkt 

Wie deze ochtend naar het werk of school fietste, maakte veel kans om onderweg een daverend applaus 

te ontvangen. Op 137 plaatsen in heel België stonden leden van de Fietsersbond, GRACQ en bevriende 

organisaties klaar om fietsers te feliciteren. Ook scholen, bedrijven en lokale besturen sprongen mee op de 

kar. Een teken dat ook zij de fiets meer en meer valoriseren. Dat het werkt, bewijzen de enthousiaste 

reacties van zowel fietsers als applausmakers. Met deze actie wil de fietsersbeweging niet alleen 

automobilisten maar ook beleidsmakers tonen dat fietsen aanmoedigen loont. Investeer je in fietsen, dan 

groeit hun aantal automatisch. Dit blijkt zeker uit de stijging van woon-werk verkeer met de fiets. 

 

Veel enthousiasme bij scholen en ondernemingen 

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 137 plekken in heel België. Hoewel de meeste acties opgezet worden door lokale 

afdelingen van de Fietsersbond, de GRACQ en sympathiserende organisaties, sloten zich dit 

jaar opvallend veel scholen aan, en ook enkele bedrijven namen enthousiast deel. De Nationale 

Applausdag voor fietsers laat ook politici niet onberoerd: op vele plekken sloot een deel van het 

gemeentebestuur aan, in Aartselaar nam zelfs het volledige schepencollege deel aan de actie, en in 

Ruisbroek applaudisseerde Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts mee. 

 

Waar gaven we applaus? Foto's & overzichtskaart 

De 137 teams die dit jaar deelnamen aan de actie gaven het beste van zichzelf: 

 Bekijk/ download foto's (wordt voortdurend aangevuld) 

 Kaart met alle applausacties 

 

MEER INFO EN CONTACT 

Laura Bodyn - campagnemedewerker Fietsersbond: laura@fietsersbond.be | 02 502 68 51 | 0473 65 31 09 

 

Meer info op de website van de Fietsersbond 
Bekijk hier het evenement op Facebook 

 

 

 

https://us13.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=8ec0c138a3ccdc532eb92a6c6&id=976d9fe840
https://www.flickr.com/photos/fietsersbondbe/albums/72157679714725781
http://www.fietsersbond.be/applausacties
http://www.fietsersbond.be/applaus2017
https://www.facebook.com/events/622447941280098/
http://www.fietsersbond.be/wordmeterofpeter
http://www.fietsersbond.be/


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.  

 

                                

                                                   

                                         
   

 


