Op [datum] organiseren wij een startbijeenkomst van het programma Doortrappen. Tijdens de bijeenkomst
lichten we het programma toe en inventariseren we graag samen met u welke lokale partners en vrijwilligers
bij kunnen dragen aan de invulling van deze pilot en aan het vervolg. U bent van harte uitgenodigd.
Actieve ouderen blijven steeds langer fietsen. Dit is goed nieuws, want actief, gezond en mobiel blijven is
belangrijk. Maar fietsen is niet zonder risico’s. Het aantal ongelukken met ervaren fietsers1 neemt toe, terwijl
veel ervaren fietsers zich niet aangesproken voelen door berichten over veilig fietsen en geen gebruik maken
van de voor deze doelgroep bestaande activiteiten.
Het programma Doortrappen richt zich op deze groep fietsers en wil hen bewustmaken van het belang van
lang en gezond fietsen. Samen met ervaren fietsers hebben we herkenbare communicatiematerialen en
laagdrempelige activiteiten ontwikkeld. Daarmee maken we deze doelgroep bewust van de risico’s van
fietsen en informeren we over wat ze zelf kunnen doen om veiliger te fietsen. Zo blijven zij zekerder en met
plezier op de fiets zitten én blijven ze langer sociaal actief. Om deze ervaren fietsers via de bestaande
netwerken te bereiken sluiten we zoveel mogelijk aan bij lokale partners en vrijwilligers. Bij de mensen die
contact hebben met de doelgroep én activiteiten voor ze organiseren.
In samenwerking met Welzijn [gemeente] en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid
Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) wordt dit jaar een Doortrappen-project opgestart in [locatie].
De startbijeenkomst vindt plaats in [locatie] en begint om 19:30 uur. Wij hopen u daar te mogen
verwelkomen! Aanmelden kan via [e-mail] tot [datum].
Wij zien uit naar uw komst.
Team Doortrappen [gemeente]

Voor meer informatie kunt u mailen naar [e-mail] of bel de coördinator op [mobiel nummer].

1 We spreken van de ‘ervaren fietser’, in plaats van senioren, om te benadrukken dat deze fietsers belangrijke kwaliteiten hebben.

