NIEUWSBRIEF FIETSERSBOND DEINZE SEPTEMBER 2014

Beste leden van Fietsersbond Deinze,
hier zijn we dan met een tweede nieuwsbrief van Fietsersbond Deinze. De natte zomer is voorbijgevlogen en we
maken ons op voor de najaarsactiviteiten. Nog even terugblikken op het fietsexamen en de aansluitende
bedankingsreceptie ter gelegenheid van 10 jaar fietsexamen. Beide activiteiten waren een grooot succes. Aan het
fietsexamen namen ongeveer 300 leerlingen deel, uit het zesde jaar van de verschillende Deinse basisscholen. De
bedankingsreceptie voor de vele vrijwillige medewerkers werd ten zeerste gesmaakt en we kregen de tip mee om niet
te wachten met een volgende receptie tot het 20-jarig bestaan...
In juni organiseerde stad Deinze 2 avonden een inspraakmoment over vernieuwende mobiliteit. Als Fietsersbond
waren we sterk vertegenwoordigd en we hebben dan ook kunnen pleiten voor heel wat maatregelen ten voordele van
de zachte weggebruikers. Het definitieve mobiliteitsplan wordt verwacht in het voorjaar van 2015. We volgen dit
zeker verder op.
AUTOLOZE ZONDAG
Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is er op zondag 21 september
autoloze zondag. Op die dag kunnen we als Fietsersbond natuurlijk niet ontbreken
en we organiseren dan ook een aantal activiteiten. Zo is er doorlopend op de
Markt een gekke fietsen parcours en een mogelijkheid om kennis te maken met
ligfietsen. Samen met ATB Natuurvrienden, Natuurpunt, Milieufront Omer Wattez
en Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze is er een nieuwe fietsroute uitgewerkt in Deinze nl.: de Ecocyclo route.
Een Ecocyclo route is een fietstocht langs eco vriendelijke plekjes in de omgeving. Deze wordt plechtig ingereden op
de autoloze zondag . De start is voorzien om 13.30u aan de Tolpoortbrug en na het inrijden volgt een receptie. Naast
de activiteiten waar we zelf aan meehelpen, zijn er nog tal van andere zaken te ontdekken deze dag. Het volledige
programma van de autoloze zondag is te vinden op de website van ‘De week van de mobiliteit’. Hierbij een warme
oproep om massaal aanwezig te zijn op autoloze zondag of de Ecocyclo route in te rijden. Wie zin heeft om zelf
actief mee te werken op deze dag kan dit zeker doen, alle hulp is welkom. Geef een seintje aan Frederik D en we
spreken dan concreet af waar en wanneer je kan helpen.
LEDENWERVING
Fietsersbond Nationaal organiseert dit najaar een
ledenwervingsactie. Want de Fietsersbond heeft
nieuwe leden nodig om: onze achterban te
vergroten, meer fietsers te vertegenwoordigen,
zwaarder door te wegen op het beleid, onze
financiële onafhankelijkheid te versterken,... Ook
onze afdeling zal hier aan mee werken (o.a. op
autoloze zondag). Als je dus mensen kent die
geïnteresseerd zijn in de Fietsersbond aarzel dan
niet hun contactgegevens door te geven. Zij kunnen nu lid worden voor 2015 met de laatste maanden van 2014
inbegrepen en krijgen daar bovenop een welkomspakket. En wij hebben er dan ook lokaal nieuwe leden bij!

TOT SLOT
We wensen iedereen nog veel fietsplezier en kijken alvast uit om jullie allemaal te ontmoeten op de autoloze zondag!
Groeten, het bestuur van Fietsersbond Deinze.
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