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Geachte mevrouw/mijnheer, 

Met een goed gevoel kijken wij terug op de Week van de Vooruitgang 2008. In 330 gemeenten 
werden van 14 t/m 22 september ruim 1500 activiteiten georganiseerd om duurzame mobiliteit te 
stimuleren. 

Ook uw gemeente heeft zich ingezet voor de promotie van wandelen, fietsen, openbaar vervoer en 
kritisch autogebruik. Dank hiervoor! Als bijlage vindt u een impressie van activiteiten in 
verschillende Nederlandse gemeenten. Wij hopen dat u als gemeente tijd en budget kunt 
vrijmaken voor de organisatie van de Week van de Vooruitgang 2009. 

Zoals u waarschijnlijk weet is de Week van de Vooruitgang de Nederlandse versie van de European 
Mobility Week, die elk jaar van 16 t/m 22 september wordt gehouden. De Europese Commissie 
heeft in 2002 de wens uitgesproken dat zoveel mogelijk gemeenten een weekprogramma van 
activiteiten opstellen, dat een van die activiteiten de Autovrije Dag is en dat er liefst permanente 
maatregelen genomen dan wel gepromoot worden. 

Nederland wil in 2009 meer aandacht besteden aan de Europese dimensie van het project. Onder 
andere op de vraag hoe dat tot uiting zou kunnen komen, zal worden ingegaan tijdens twee 
workshops voor ambtenaren die wij in maart organiseren. Graag horen wij van u wie we daarvoor 
binnen uw gemeente kunnen uitnodigen. 

In 2009 is de Week van de Vooruitgang van 13 t /m 22 september. Uiteenlopende landelijke 
organisaties bieden wederom activiteiten aan waar u gemakkelijk op kunt inhaken. Het programma
overzicht vindt u op onze website www.weekvandevooruitqanq.nl 

Met vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met het Week van de 
Vooruitgang projectbureau via weekvandevooruitqanq@milieudefensie.nl of 020-5507392. 

Met vriendelijke groet, 
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Janneke Zomervrucht, 
voorzitter stichting LOAZ 

LOAZ verzorgt de coördinatie van de Week van de Vooruitgang. De coördinatie is ondergebracht bij 
Milieudefensie. (CBF§ 

http://www.weekvandevooruitqanq.nl
mailto:weekvandevooruitqanq@milieudefensie.nl


IMPRESSIE ACTIVITEITEN W E E K V A N DE V O O R U I T G A N G 2 0 0 8 
Gemeenten van uiteenlopende grootte organiseerden een weekprogramma. Zij kozen hierbij uit de 
landelijke activiteiten die door partnerorganisaties (cijfers in tekst verwijzen naar achterkant) worden 
aangeboden en bedachten zelf unieke activiteiten die aansluiten bij wat er lokaal speelt. 

Eindhoven, ca. 210.000 inwoners 
Eindhoven sloot zich aan bij het Europese thema en stelde een programma op rond 'Schone Lucht 
voor Iedereen'. Op zaterdag de 13de werd de bandenspanning van 132 auto's gecontroleerd; op 
maandag was de aftrap van een Fiets naar je Werk (*1) wedstrijd waarin 6 Eindhovense bedrijven om 
de meeste kilometers trapten (de politie won); op dinsdag was er een seminar 'geld en energie 
besparen met een groene vloot' voor ondernemers; donderdagavond was er een lichtjesroute waarvan 
de deelnemers op vrijdag een gratis Met Eikaartje voor de bus kregen; op zaterdag de 20ste was er 
een voorstelling van de film 'You Never Bike Alone' en de week werd feestelijk afgesloten met een 
Autovrije Dag (*2). Deelnemers en bezoekers waren erg enthousiast en er werden honderden kilo's 
C02 bespaart. Eindhoven heeft zich met dit uitgebreide programma aan verschillende doelgroepen 
van zijn beste kant laten zien! 

Haarlemmermeer, ca. 140.000 inwoners 
Milieuwethouder Herman Tuning van Haarlemmermeer grijpt de Week van de Vooruitgang aan om het 
beleid van het college onder de aandacht te brengen: "We verleiden inwoners, bezoekers en mensen 
die voor hun werk dagelijks naar Haarlemmermeer reizen om in plaats van in de auto, op de fiets of in 
de bus te stappen. Deze zogenaamde modal shift heeft de meeste kans van slagen als de 
voorzieningen op orde zijn." Naast activiteiten als Groene Voetstappen (*3) en een - druk bezochte -
mobiliteitsmarkt, stonden permanente maatregelen dan ook centraal. In de WvdV werden een 
busbaan en een fietspad feestelijk geopend. Tuning: "Bij deze openingen heb ik een plaatje 
geschilderd dat ik de komende tijd verder zal inkleuren. Net zo lang tot dat iedereen er wel naar moet 
kijken en er maar één conclusie over blijft: ik kan ook de bus in of de fiets op. Niet voor altijd maar wel 
veel vaker dan ik gewend ben." Van verdeeldheid of pessimisme onder bijvoorbeeld winkeliers was 
niets te merken. "Sterker nog, al tijdens het opstellen van het programma vormden de gemeente, alle 
deelnemende bedrijven en organisaties één front. Er was flinke vooruitgang geboekt toen de week 
nog moest beginnen". 

Roosendaal, ca. 80.000 inwoners 
"De Week van de Vooruitgang is een mooie manier om stil te staan bij wat de gemeente doet en wat 
inwoners, bedrijven en scholen kunnen doen om mobiliteit terug te brengen en de luchtkwaliteit te 
verbeteren," vindt ook wethouder Steven Adriaansen van de Gemeente Roosendaal. Zijn stad deed 
dan ook mee aan bijna alle landelijke activiteiten. Daarnaast was er in een bedrijfsmeeting aandacht 
voor een nieuw aardgasvulpunt en werd het Roosendaals Treffen op 28 september bij de Week van de 
Vooruitgang getrokken. Op het Milleniumplein werden daar de milleniumdoelstellingen van 
Roosendaal gekoppeld aan duurzame mobiliteit. 

Culemborg, ca. 27.000 inwoners 
In Culemborg startte het programma op maandag met de opening van speciale parkeerplaatsen voor 
deelauto's (*4). Daarnaast is er namens de gemeente en de winkeliersvereniging een oproep gedaan 
aan alle Culemborgse bedrijven om deel te nemen aan Fiets naar je Werk. Voor elke gefietste 
kilometer stonden de werkgevers een bedrag af aan een fietsproject in het kader van de Culemborgse 
samenwerking met Zuid-Afrika. Op de dinsdag konden automobilisten hun bandenspanning laten 
meten door leerlingen van het MBO. Donderdag stond in het teken van Op Voeten en Fietsen naar 
School (*5) en zaterdag was er een gezellige infomarkt met presentaties van slow travelling en - in 
samenwerking met fiets- en autodealers - van bijzondere fietsen en zuinige auto's. Zondag werden de 
Beusichemerdijk en de Westersingel afgesloten voor een Autovrije Dag met een wandelroute (*6) en 
een buurtfestijn. 

Eemsmond, ca. 17.000 inwoners 
Op het platteland lukt het natuurlijk niet altijd de benenwagen, fiets, bus of trein te nemen in plaats 
van de auto. In de gemeente Eemsmond wijst men echter uit dat ook hier mogelijkheden voor 
verbetering zijn. Bijvoorbeeld op de zondagmiddag: geen rondritje met de auto, maar op de fiets. 
Daarom wordt er in Eemsmond al zes jaar een puzzelfietstocht voor het hele gezin georganiseerd op 
de Autovrije Dag. Er kan op zeven locaties worden gestart en na afloop wordt de deelnemers (140 dit 
jaar) een consumptie aangeboden. 



'PROGRAMMA 2009 
De Week van de Vooruitgang 2009 vindt plaats van 13 t/m 22 september 

1 . 
ma. 14 sept. Fiets naar je werk 
Fietsen Scoort biedt bedrijven en instellingen een concreet actiemodel om inhoud te geven aan een 
maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering. Als gemeente kunt u het goede voorbeeld geven 
door zelf mee te doen met de campagne of andere bedrijven binnen uw gemeente oproepen actief 
mee te doen. Contact: Jan Koeman / info@fietsenscoort / 0113-250051 / www.fietsenscoort.nl 

2. 
zo. 20 sept. Autovrije Dag 
Door een Autovrije Dag te houden kunt u laten zien wat de voordelen zijn van minder autoverkeer. 
Doe mee, sluit delen van de stad af voor het autogebruik en geef de straat voor een dag aan 
kinderen, fietsers, wandelaars, skaters en feestvierders. Contact: 
weekvandevooruitqanq@milieudefensie.nl / 020-5507392 

3. 
14-18 sept. Groene Voetstappen 
Het Klimaatverbond biedt basisscholen lesmateriaal aan waarmee kinderen hun duurzame mobiliteit 
kunnen omzetten in 'groene voetstappen' en docenten het klimaatprobleem kunnen behandelen. In 
2008 hebben bezorgde leerlingen in verschillende gemeenten hun voetstappen aangeboden aan de 
wethouder. Een mooi persmoment en zo mogelijk een goede gelegenheid om het klimaatbeleid 
onder de aandacht te brengen. Contact: Ike de Haan / qroenevoetstappen@klimaatverbond.nl / 
055-5801886 / www.klimaatverbond.nl 

4. 
13-22 sept. Gedeeld Autogebruik 
'Autodaten' leidt tot minder parkeerplaatsen en daardoor tot meer groen en speelgelegenheid. 
Gemeenten kunnen de Week van de Vooruitgang aangrijpen om een nieuwe deelautolocatie te 
openen. Contact: Henry Mentink/ info@deelauto.nl / 070-3281931 / www.autodate.nl 

5. 
do. 17 sept. Op voeten en fietsen naar school 
Veilig Verkeer Nederland stimuleert ouders hun kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar 
school te laten gaan. W N biedt gemeentes en scholen actiematerialen. Als gemeente kunt u deze 
dag onder de aandacht brengen en maatregelen treffen die het aantrekkelijk maken om lopen of 
fietsend naar school te gaan (straten afsluiten, oversteekvoorzieningen veiliger maken). Contact: Joyce 
Petersen / j.petersen@wn.nl / 035-5248850 / www.wn.nl 

6. 
13-22 sept. Wandelen 
NEMO - vereniging voor vrije wandelaars stimuleert recreatief medegebruik dichtbij huis. Nemo 
nodigt alle gemeenten uit een wandeling uit te zetten en biedt praktische tools voor de organisatie. 
Contact: Peter Spruijt / nemo@pz.nl / 020-6238184 

Zie voor voorbeelden van acties in andere gemeenten www.weekvandevooruitqanq.nl 

http://www.fietsenscoort.nl
mailto:weekvandevooruitqanq@milieudefensie.nl
mailto:qroenevoetstappen@klimaatverbond.nl
http://www.klimaatverbond.nl
mailto:info@deelauto.nl
http://www.autodate.nl
mailto:j.petersen@wn.nl
http://www.wn.nl
mailto:nemo@pz.nl
http://www.weekvandevooruitqanq.nl

