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Betreft:Gemeenten nemen verkeersaandeel klimaatbeleid lokale en luchtverontreiniging serieus.
Doe ook mee met activiteiten tijdens de Week van de Vooruitgang

Geachte mevrouw/mijnheer,

Stelt u zich eens voor. Alle ouders brengen hun kinderen op de fiets naar school. Fris, energiek en
zonder al te veel stress komen werknemers al fietsend aan op hun kantoor. Hoe anders is de
huidige praktijk. Onveilige verkeerssituaties rondom scholen door de vele auto's. En bijna 1,5
miljoen mensen gaan met de auto naar hun werk, terwijl zij op een ideale fietsafstand (minder dan
7,5 kilometer) van hun werk wonen.

De Week van de Vooruitgang speelt in op deze en soortgelijke situaties. De hele week is het
groen licht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en bewust autogebruik. Een week lang worden
mensen bewust gemaakt van hun mobiliteitsgedrag. Tegelijkertijd worden duurzame alternatieven
aangeboden en gepromoot, waardoor mensen direct hun eigen gedrag kunnen aanpassen. Tevens
dragen zij hierdoor hun steentje bij aan de klimaatverandering en de lokale luchtkwaliteit. Ook
wordt tijdens deze week aandacht gevraagd voor structurele maatregelen.

Het is goed mogelijk dat u al bekend bent met de Week van de Vooruitgang en dat er binnen uw
gemeentelijk apparaat al initiatieven zijn opgestart. Zo ja, dan vindt u verderop in de bijlage het
volledige programma voor 2007. Is deze week nieuw voor u, dan is het goed te weten dat het
afgelopen jaar in het kader van de Week van de Vooruitgang in meer dan 70% van alle gemeenten
in Nederland met succes activiteiten zijn georganiseerd.

De Week van de Vooruitgang is de Nederlandse versie van de European Mobility Week, geïnitieerd
door de Europese Commissie. Van 16 t/m 22 september worden door het gehele land activiteiten
georganiseerd om lopen, fietsen, openbaar vervoer en bewust autogebruik te stimuleren.'
Milieudefensie coördineert de week. Dit jaar zijn negen andere landelijke organisaties betrokken. Zij
verzorgen elk een eigen thema binnen de week.

"Rotterdam doet actief mee aan de Week van de Vooruitgang want een goede luchtkwaliteit, veilig verkeer en
voldoende beweging staan bij ons hoog op de agenda. Het is een mooie gelegenheid om mensen bewust te
maken van hun mobiliteitsgedrag en de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid."
Jeanette Ba/jeu, wethouder Verkeer en Vervoer te Rotterdam

Vrijwilligers, de achterban van de deelnemende organisaties, bewonersgroepen, scholen en ouders
van (basis)schoolkinderen, burgers die het initiatief een warm hart toedragen, bedrijven, Natuur en
Milieueducatie centra en GGD's ontplooien al dan niet gezamenlijk initiatieven om invulling te
geven aan het programma. In sommige steden en dorpen zijn burgers en gemeente al druk bezig
met het organiseren van activiteiten, al dan niet samen.
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Namens-de organisaties achter de Week van de Vooruitgang verzoek ik binnen uw gemeente om
het voortouw te nemen bij het opstellen van een lokaal weekprogramma en om plaatselijke
initiatieven te stimuleren en ondersteunen. Het programma is breed, waardoor er altijd activiteiten
zijn die goed bij het beleid van uw gemeente aansluiten en dit ondersteunen. De activiteiten
passen in ieder geval in het gemeentelijk klimaatbeleid. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking
tussen u en de bewoners van uw gemeenten.

"Wij sluiten in Amsterdam de Week van de Vooruitgang af met een autovrije dag op 23 september, waarop de stad
autoluw wordt gemaakt. Mensen hebben al meer dan veertig plannen ingediend voor leuke acties, dus het wordt ook
echt een dag van de Amsterdammers. We moeten samen zorgen vooreen beter milieu en een gezondere lucht. Dat is
niet alleen iets van overheden en andere organisaties, maar iets van ons allemaal. De week van de vooruitgang is een
perfecte kapstok om het bewustzijn voor milieu bij mensen te vergroten. Ik hoop dan ook dat veel steden, in navolging
van onder andere Amsterdam, gehoor geven aan de oproep van Milieudefensie!"
TjeerdHerrema, wethouder Verkeer en Vervoer te Amsterdam

Hieronder vindt u het programma van de Week van de Vooruitgang. In de bijlage staat een
uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen.

Programma Week van de Vooruitgang 2007
16 september: Landelijke Autovrije Dag, Milieudefensie
17 september: Fiets naar je Werk, COS en het campagnebureau Fietsen Scoort
20 september: Op Voeten en Fietsen naar School-dag, Veilig Verkeer Nederland
22 september: "Start met..." , Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
16 t/m 22 september: Het Nieuwe Rijden, SenterNovem
16 t/m 22 september: OVTournee, ROVER en Milieudefensie
16 t/m 22 september: Op Aardgas Vooruit!, SenterNovem
16 t/m 22 september: Groene Voetstappen, Het Klimaatverbond
16 t/m 22 september: Autodelen doe je zo!, Vereniging Gedeeld Autogebruik

Landelijke ondersteuning
Informatie, documenten, lokale contactpersonen, achtergronden en inspiratie vindt u op de website
www.weekvandevooruitganq.nl. Daar kun u zich ook aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
Ook bij de Milieudefensie Servicelijn (020 62 62 620) kunt u terecht voorvragen en het werkboek
met praktische informatie over de organisatie van de verschillende activiteiten. Op het moment
bekijken we de mogelijkheid om een extra promotie-service te verlenen. Daarvoor zijn we in
gesprek met ontwerpbureaus. Idee is dat wij uw promotietraject ondersteunen: met weinig moeite
en tegen geringe kosten kunt u een lokaal ingevulde poster (of folders en flyers) met een landelijke
uitstraling laten ontwikkelen, drukken en ophangen. Voordat we deze service geheel uitwerken
willen we graag weten of uw gemeente interesse heeft in deze service. Daarom vragen we u de
bijgesloten antwoordkaart voor 15 juni in te vullen en te retourneren.

Ik hoop dat uw gemeenten in september (weer) actief meedoet aan de Week van de Vooruitgang
en zo een bijdrage levert aan schonere lucht, een veiliger woonomgeving en een betere
gezondheid voor uw hun inwoners.

Met vriendelijke groet,

Martijn de Koning Gans
Coördinator Week van de Vooruitgang
martijn.de.koninq.qans@milieudefensie.nl
020 - 62 62 620
www.weekvandevooruitqanq.nl

De Week van de Vooruitgang is een initiatief van stichting Landelijk Overleg Autovrije Zondag.



Bijlage: Programma Week van de Vooruitgang

Zondag 16 september 2007: Landelijke Autovrije Dag, Milieudefensie
Op zondag 16 september 2006 organiseerde Milieudefensie de Autovrije Dag. Het autogebruik heeft
directe gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. Ongeveer 10% van de broeikasgassen die
wij uitstoten komt door het autogebruik. Daarnaast levert het verkeer de voornaamste bijdrage aan
uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxide (NOx) in stedelijk gebied, wat een directe bedreiging voor de
gezondheid is. Op veel plaatsen in Nederland wordt zelfs de luchtkwaliteitsnorm overschreden. Een
dagje zonder auto kan dus helemaal geen kwaad.

De Autovrije Dag levert echter meer op: een autovrije dag geeft de straten voor één dag terug aan
kinderen, fietsers en voetgangers. Bovendien stimuleert het burgers om kennis te maken met vervoer
per bus, trein en fiets. Doe mee en sluit net als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden,
Eindhoven, Arnhem, Tilburg, Groningen en vele andere steden delen van de stad af voor het
autogebruik.

Ons verzoek aan uw gemeente is om straten en binnensteden af te sluiten voor autoverkeer. Op deze
dag kunt u bewijzen dat u de problemen die het autoverkeer met zich meebrengt écht serieus neemt en
zorgt u voor rust en ruimte.

Contactpersoon: Martijn de Koning Gans, 020 - 62 62 620. martiin@milieudefensie.nl
Meer informatie: www.milieudefensie.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

Maandag 17 september: Fiets naar je Werk, COS en het campagnebureau Fietsen Scoort
Op maandag start de werkweek gezond en sportief op de fiets. Meedoen met Fietsen Scoort is leuk,
omdat uw fietsritten direct winst opleveren voor uw gezondheid en uw leefomgeving. Daarnaast is
fietsen goed voor uw werknemers, aangezien mensen die regelmatig bewegen minder last hebben van
stress en minder vaak ziek zijn. Nederland staat weliswaar bekend als een fiets natie, maar nog veel meer
mensen kunnen met de fiets naar het werk. Zo woont ongeveer 2,5 miljoen mensen op een afstand van
minder dan 7,5 kilometer van hun werk. Toch komt slechts een kwart op de fiets. Het grootste deel (57%)
pakt de auto.

Fietsen Scoort roept daarom zoveel mogelijk bedrijven en organisaties op mee te doen. U wordt
gevraagd om als gemeente mee te doen met de campagne en zo een goed voorbeeld te zijn voor
andere organisaties. Ook vragen wij u andere bedrijven binnen uw gemeente op te roepen actief mee te
doen.

Contactpersoon Fietsen Scoort: Jan Koeman 0113 - 25 00 51, j.koeman@coszeeland.nl
Meer informatie: www.fietsenscoort.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

Donderdag 20 september: Op Voeten en Fietsen naar School-dag, WN
Zelfstandig mobiliteit is een belangrijke leerervaring voor kinderen. Toch is deze de laatste jaren
afgenomen. Ouders brengen hun kinderen steeds vaker per auto naar school. Het is te druk en te
onveilig om alleen naar school te lopen ofte fietsen. Maar komt die onveiligheid niet juist doordat
diezelfde ouders hun kinderen met de auto naar school brengen en ophalen? Op de actiedag van Veilig
Verkeer Nederland wordt deze vicieuze cirkel doorbroken.

Ons verzoek aan gemeenten is om op deze dag maatregelen te treffen die het aantrekkelijk maken om
lopend of fietsend naar school te gaan, bijvoorbeeld door straten rond basisscholen af te sluiten voor
autoverkeer en door oversteekvoorzieningen veiliger te maken. We vragen u bovendien om bij de
scholen en de ouders van schoolgaande kinderen in uw gemeente deze dag onder de aandacht te
brengen.

Contactpersoon Veilig Verkeer Nederland: André de Wit, 035 - 524 88 00, a.de.wit@wn.nl
Meer informatie: www.wn.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl
Zaterdag 22 september: Start met..., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen



Mensen die meer bewegen en mensen die bewust zijn van het feit dat dit goed hunzelf en hun
omgeving is, zullen vaker gebruik maken van fiets en benenwagen. 'Start met...' verzorgt het eerste
contact. 'Start met...' is een grote publieksactie waarbij zoveel mogelijk Nederlanders de mogelijkheid
wordt geboden zes weken lang kennis te maken met een laagdrempelige sportactiviteit. Dit gebeurt
onder begeleiding van professionele begeleiders, op minstens 200 plaatsen worden deze activiteiten
georganiseerd. Het gaat om fietsen, dansen, hardlopen, nordicwalking en wandelen. 'Start met...' wordt
georganiseerd in samenwerking met een aantal sportbonden en Kunstfactor Dans. De actie start op
zaterdag 8 september om 09.30 uur en duurt 6 weken.

"Start met..." is onderdeel van de landelijke campagne SOminutenbewegen. Dit wordt ook uitgevoerd
door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. NISB heeft als missie om de positieve
maatschappelijke waarden van sport en bewegen zo goed mogelijk benutten. Die maatschappelijke
winst kan een gezonde en actieve leefstijl zijn, meer participatie van allochtonen of ouderen aan de
samenleving of bijvoorbeeld meer sociale cohesie in wijken en buurten.

"Start met..." vindt door heel Nederland plaats in parken, bossen, op atletiekbanen, in dansscholen of
andere plekken waar je in beweging kunt zijn. Wij vragen u om op deze dag maatregelen te treffen die
het gemakkelijk maken om buiten een 'Start met...'-activiteit te organiseren. Tevens vragen wij u het
goede voorbeeld te geven en actief mee te doen. Verder vragen wij u om bekendheid te geven aan de
"Start met..." activiteiten binnen uw gemeente.

Contactpersoon NISB: Karin Vrielink, 0318 - 49 09 00, kvk@nisb.nl
Meer informatie: www.startmet.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

16 t/m 22 september: Het Nieuwe Rijden, SenterNovem
Soms is de auto het beste alternatief om je te verplaatsen. Ook dan kun je nog iets doen om de
verkeersveiligheid te verbeteren en het milieu zoveel mogelijk te sparen. Op 21 september staat de
Week van de Vooruitgang in het licht van Het Nieuwe Rijden. Dit is een moderne en veilige rijstijl,
waarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot, het stressniveau van de chauffeur afneemt en al snel tot
10% minder brandstof wordt verbruikt. Dit bespaart kosten en is ook nog eens goed voor het milieu.

Wij vragen u om in het kader van Het Nieuwe Rijden activiteiten te organiseren en ambtenaren die veel
op de weg zitten en bedrijven en inwoners van uw gemeente bewust te maken van deze nieuwe rijstijl.

Contactpersoon SenterNovem: Alex Mellema, 030 - 239 35 39, a.mellema@senternovem.nl
Meer informatie: www.hetnieuweriiden.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

16 t/m 22 september: OVTournee, ROVER en Milieudefensie
Goed Openbaar Vervoer is noodzakelijk voor de mobiliteit in Nederland. Tevens is openbaar vervoer
milieutechnisch gezien (zowel betreffende de uitstoot van CO2 als betreffende de lokale luchtvervuiling)
een zeer goed concept. Goed openbaar vervoer is -zeker binnen en tussen steden- ook vaak een
uitstekend alternatief voor de auto. In combinatie met bijvoorbeeld de (OV-)fiets is het openbaar vervoer
nog een stuk aantrekkelijker.

Wij vragen u tijdens de Week van de Vooruitgang aandacht te besteden aan het openbaar vervoer. Zet
net als tal van vervoersbedrijven, provincies en kaderwetgebieden de reizigers in het zonnetje.

Milieudefensie en ROVER zullen daarnaast net als afgelopen jaar een prijsvraag uitschrijven en goede
openbaar vervoersinitiatieven extra in het zonnetje zetten.

Contactpersoon Reizigersvereniging Rover: Rikus Spithorst, 033 - 422 04 50, rikusiii@wanadoo.nl
Meer informatie: www.rover.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

16 t/m 22 september: Op Aardgas Vooruit!, SenterNovem
Het rijden op aardgas (Compressed Natural Gas, CNG) biedt grote voordelen. De schone verbranding
bij CNG is vooral gunstig in steden, waar de luchtkwaliteit het ernstigst wordt aangetast door emissies



door (vooral dieselmotoren van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (roet). De uitstoot hiervan is bij
aardgasauto's vrijwel nihil. De emissie van het broeikasgas CO2 is per gereden kilometer tot 25% lager
dan bij benzine. Rijden op aardgas is dus goed voor het milieu en de gezondheid. Want stikstofdioxide
en fijn stof zijn zeer schadelijk voor luchtwegen en longen. Aandgasvrachtwagens hebben toegang tot
binnenstedelijke milieuzones die ingesteld worden om de luchtkwaliteit te verbeteren

Tijdens de Week van de Vooruitgang zal een karavaan door Nederland gaan om het rijden op aardgas te
promoten. Voordelen, mogelijkheden, resultaten en overige informatie wordt dan uitgedeeld. Eventueel
sluiten ook andere duurzame voertuigtypen aan.

Gemeenten die interesse hebben en graag zouden willen dat de karavaan hun gemeente bezoekt,
kunnen contact opnemen met:
SenterNovem: Remco Hoogma, 030-2393768, r.hooqma@senternovem.nl

16 t/m 22 september: Groene Voetstappen, Het Klimaatverbond
De hele week wordt wederom lopen en fietsen naar school gepromoot. Kinderen kunnen zogenaamde
'Groene Voetstappen' verzamelen, een actie die door Het Klimaatverbond is opgezet. Zij krijgen deze
'Groene Voetstappen' als ze lopend, steppend, skatend of fietsend naar school zijn gekomen.
Tegelijkertijd wordt de kinderen iets geleerd over klimaatverandering.

Wij vragen u de scholen binnen de gemeente actief te stimuleren mee te doen. Het materiaal is per
gemeente te bestellen bij Het Klimaatverbond. Het NME/C is de gewezen instantie om dit te
coördineren. Zij zijn alle reeds op de hoogte gesteld van de Groene Voetstappen actie.

De 'Groene Voetstappen' inzamelactie is niet alleen leuk voor kinderen. Het is ook een heel
laagdrempelige en leuke actievorm die uw gemeente kan gebruiken om uw klimaatbeleid zichtbaar te
maken aan uw burgers. Verder kan uw gemeente bijvoorbeeld een weddenschap afsluiten met een of
meerdere scholen.

Contactpersoon Klimaatverbond, Ike de Haan, 055 - 580 18 86, ike.de.haan@klimaatverbond.nl
Meer informatie: www.klimaatverbond.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl

16 t/m 22 september: Autodelen doe je zo l, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik
Het is soms best handig om een auto te hebben: ter vervanging van de eigen individuele auto
bijvoorbeeld en als aanvulling op de andere vervoerswijzen. Autodate leidt tot minder parkeerplaatsen
en daardoor tot meer groen en speelgelegenheden.

Gedurende de Week van de Vooruitgang zullen net zoals vorig jaar een aantal nieuwe parkeerplekken
voor deel-auto's officieel in gebruik genomen. Ook kunnen gemeenten extra aandacht schenken aan
carpoolen door nieuwe carpoolplekken te openen.

Contactpersoon Vereniging voor Gedeeld Autogebruik: Henry Mentink, 0228-522022, info@deelauto.nl
Meer informatie: www.deelauto.nl en www.weekvandevooruitqanq.nl



LET OP:

Deel document/Bijlage(n)
niet meegescand

(voor eventuele toelichting: zie memo)

Deze pagina is door Div toegevoegd aan het digitale exemplaar en maakt geen deel uit van het originele stuk.
Team DIV, Gemeente Bloemendaal


