[Locatie en datum]

Geacht College,
Namens het team Doortrappen [gemeente] wil ik u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de start van
het programma Doortrappen op [datum en tijd] bij [locatie].
Op deze dag wordt een serie fietsactiviteiten afgetrapt waarbij de fietsveiligheid voor oudere, ervaren fietsers
centraal staat. Om [tijd] starten we met een leuke fietstocht waarbij het groepsfietsen wordt geoefend.
Wij waarderen het als de betrokken portefeuillehouders Verkeer, Welzijn en Sport mee zouden fietsen, om zo
hun bestuurlijke betrokkenheid te laten zien ten aanzien van deze doelgroep. [De pers zal ook aanwezig zijn
en een verslag publiceren].
Wat is Doortrappen?
Het programma Doortrappen is een programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt
vanuit het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland)
ondersteund en gefaciliteerd. Naast de fietsveiligheid heeft dit programma als doel de ervaren fietsers langer
mobiel te houden en hen bewuster te maken in het verkeer, zodat het aantal fietsongevallen vermindert.
Doortrappen bevordert verkeersveiligheid en gaat voor minder verkeersslachtoffers en stimuleert ouderen
om langer mobiel te blijven, sociale contacten te houden en te blijven bewegen (Welzijn en Sport).
Waarom in (locatie)?
[Beschrijf hier waarom juist gekozen is voor deze locatie en wat de aanleiding is geweest.]
x
x
x
x
x
Samenwerkende partners
Het team Doortrappen bestaat uit een vrijwillige initiatiefnemer, Welzijn [gemeente] en de RPV [regio]. Vanuit
de gemeente krijgt het team ambtelijke ondersteuning vanuit verkeer, welzijn en communicatie. In de
uitvoering van de activiteiten wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale vrijwilligers en bedrijven en/of
instanties. Zo kunnen o.a. Veilig Verkeer Nederland, de lokale fietsenmaker en [etc. etc.] bijdragen aan de
uitvoering van de geplande activiteiten. In totaal staan er [aantal] dagen gepland waarop we verschillende
onderwerpen onder de loep nemen en in de praktijk gaan oefenen met een leuke en gezellige fietstocht door
het mooie landschap van [gemeente].

Mocht u op [datum] verhinderd zijn dan bent u uiteraard ook welkom op een van de andere dagen die staan
gepland. Het voorlopige programma is bijgevoegd.
Wij hopen te mogen rekenen op uw komst!
Met vriendelijke groet,

[naam]
Doortrappencoördinator/Organisatie Doortrappen

