
From: Koos Louwerse <koos.louwerse@tourdeforce.nl>
Sent: dinsdag 1 maart 2022 15:32:13
To: Koos Louwerse
Cc:
Subject: >>T.A.V. DE GRIFFIER VAN DE GEMEENTERAAD: DEZE MAIL, INCL. BIJLAGEN, S.V.P. DOORSTUREN AAN DE RAADSLEDEN

EN WETHOUDERS<<

Geachte gemeenteraadsleden en wethouders van Nederland,
 
Een nieuwe raads- en collegeperiode is in zicht. “Zet daarin de fiets op 1”, is de oproep die een brede coali�e van maatschappelijke
organisa�es doet aan alle raadsleden en wethouders in Nederland. Deze organisa�es zijn er van overtuigd dat de fiets een belangrijke bijdrage
kan leveren aan de oplossing van een groot aantal maatschappelijke opgaven. Of het nu gaat om meer ruimte voor wonen en mobiliteit, een
lee�are stad met goed bereikbare winkels, bedrijven en scholen, een vitaal pla�eland, schonere lucht, het bevorderen van de gezondheid van
burgers of het verminderen van CO2-uitstoot: investeren in goede en veilige fietsvoorzieningen is de beste besteedde euro.
 
Juist de lokale poli�ek kan in de komende periode een impuls geven aan het fietsgebruik in de gemeente en daarmee aan deze doelen. In de
bij deze mail gevoegde oproep (en de factsheet die daarbij hoort) leggen we in het kort uit waarom dat zo belangrijk is.
 
“Zet de fiets op 1” is een ini�a�ef van Tour de Force, een samenwerkingsverband van overheden, marktpar�jen, maatschappelijke
organisa�es, kennisins�tuten en pla�orms die zich inze�en voor ‘de fiets’ in Nederland. Ook Bouwend Nederland, Urgenda en het netwerk
Alles is Gezondheid ondersteunen deze oproep.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze mail ook door te sturen aan de kandidaat-raadsleden die thans geen zi�ng hebben in de gemeenteraad? We
danken u alvast hartelijk voor uw inzet en wensen u veel succes in de komende raads- en collegeperiode!
 
Vriendelijke groet,
 
Henk Brink
Voorzi�er Tour de Force
 

 
Wilt u op de hoogte blijven van onze ac�viteiten? Volg ons dan via:
Website: h�ps://www.fietsberaad.nl/Tour-de-Force/Zet-de-fiets-op-1
LinkedIn h�ps://www.linkedin.com/company/tourdeforcenl/ 
Twi�er: @TourdeForceNL, #Zetdefietsop1
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