
EEN LANGE TERMIJN 
VISIE EN VOLHOUDEND 
BELEID.

o Jong geleerd is oud gedaan.

o Fietsen is leuk en gezond, maar het 
moet ook veilig kunnen!

o Fietsen en stappen zijn de beste ma-
nieren op zich te verplaatsen over 
korte afstanden

o Veilige fi ets-, voetpaden en over-
steekplaatsen overal in Grimbergen

o Degelijke fi etspaden en fi etsverbin-
dingen tussen de dorpskernen

o ZONE 30 in alle dorpskernen met 
straten die sneller rijden niet moge-
lijk maken

o Bewegen is gezond. Liefst in de wij-
de natuur met open ruimte en veel 
groen!

o Meer fi ets is goed voor het klimaat! Stap per stap, naar een aangepaste frisse, 
logische infrastructuur en samenwerking 
rond mobiliteit …

o Betere en meer fi etspaden, fi etsstraten 
en fi etsnetwerk, afgescheiden van koning 
auto waar mogelijk…

o Verkeerslichten beter ingericht en afge-
stemd op de zwakke weggebruikers

o Actief ondersteunen van scholen, bur-
gers, kinderen en jongeren rond duurzame 
mobiliteitsprojecten

o Vernieuwende projecten en initiatieven 
actief mee ondersteunen

o Fiets “deskundigheid” omhoog stuwen

o Meer fi etsstallingen aan bushaltes VU: Frans Devenyns Beigemsesteenweg 261, 1852 Beigem

Geef ons de ruimte

Grimbergen

Kinderen zijn 
onze toekomst.

Zij hebben recht op een 
VEILIGE en GEZONDE 
schoolomgeving.

Daarom zet GROEN 
ALLES OP ALLES voor een
DUURZAME MOBILITEIT

HOE KAN 
HET ANDERS?



FEITEN?

7 OP 10 OUDERS BRENGEN KIND MET 
AUTO NAAR SCHOOL.

“De auto blijft bij uitstek het favoriete ver-
voersmiddel van ouders die hun kinderen 
naar school brengen, blijkt uit een enquête 
van Touring. Slechts 13 procent van woon-
schoolverplaatsingen in het bijzijn van ouders 
gebeurt met de fi ets.”

(Bron : De Standaard 21 aug 2017).

HET KAN OOK ANDERS…

NA CARPOOLEN NU OOK FIETSPOOLEN.

Kinderen fi etsen onder begeleiding van een 
erkende fi etspoolbegeleider in groep naar 
school. Fiets poolen is een interessant alter-
natief. 

Onder het motto veilig, weerbaar en milieu-
vriendelijk naar school wil Groen de school-
directies, oudercomités, leerlingen, ouders 
en grootouders sensibiliseren om in groep 
naar school te fi etsen.

Heb jij zin om met Groen hieraan mee te 
werken, te organiseren of te begeleiden?

info@groengrimbergen.be

CREATIEVE IDEEEN OF EEN STERKE 
MENING ROND MOBILITEIT?

WIL JE GRAAG MEEWERKEN AAN EEN 
LEEFBAAR GRIMBERGEN?

info@groengrimbergen.be
Ons Programma? 
www.groengrimbergen.be

Mobiliteit, veiligheid & 
gezondheid, hand in hand

SAMEN KAN 
HET ANDERS

GROEN WIL HIER VOLOP BELEID ROND 
VOEREN SAMEN MET U!

Geef ons de ruimte

Grimbergen

SAMEN VOOR EEN 
FIETSVEILIG BELEID!
Veel kinderen willen wat graag met de 
fi ets naar school. Vaak vinden ouders 
dit te gevaarlijk. Niet onterecht. Fietsen 
moet je leren.

Groen wil met deze actie alle actoren 
oproepen om mee te werken met het 
opstarten en uitbouwen van een duur-
zaam en veilig fi etsbeleid.


