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Nieuwe Junior Fietsburgemeester van
Amsterdam gezocht
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Fietsburgemeester van Amsterdam, Katelijne Boerma, is op zoek naar een opvolger voor Lotta

Crok, de eerste Junior Fietsburgemeester van Amsterdam. Hiervoor is tijdens de Verkeersweek

in de regio Amsterdam de Fietsheldencampagne van start gegaan. Kinderen kunnen zich vanaf

nu aanmelden om Fietsheld te worden door hun beste idee in te zenden om fietsen in

Amsterdam leuker en veiliger te maken. Ook scholen kunnen meedoen met een op te vragen

lespakket, om zo met een hele klas hier aandacht aan te wijden. De nieuwe Junior

Fietsburgemeester zal het rolmodel zijn rondom fietsen voor alle kinderen in de stad

Amsterdam.

Op 4 juli zullen de vijftig Fietshelden met de beste ideeën worden uitgenodigd voor een

ontwerpwedstrijd, een zogenaamde designathon, in het science museum NEMO. Deze avond zal

uit deze groep ook de nieuwe Junior Fietsburgemeester van Amsterdam bekend worden

gemaakt. Eerder staat er op 23 juni tijdens het WeMakeThe.City Festival een feestelijke family

ride gepland voor alle deelnemers. Zij kunnen dan samen met hun ouders, broertjes en zusjes,

leuk en veilig door de stad fietsen.



Kinderen kunnen meedoen via deelnemende scholen, maar zich ook individueel aanmelden via

de website. Ook kunnen inzendingen ingeleverd worden in de ideeënbussen bij NEMO, BYCS

en andere locaties in de stad!

Volgens Katelijne Boerma, de Fietsburgemeester van Amsterdam, is het van groot belang dat zij

een junior collega heeft. “Als fietsburgemeester ontmoet ik heel veel volwassenen en maar

weinig kinderen. En dat terwijl er maar liefst 125.000 kinderen onder de 14 jaar zijn in

Amsterdam. Die hebben een eigen stem nodig, een eigen ambassadeur”. Lotta heeft het

afgelopen jaar Katelijne ondersteund bij officiële momenten, maar ook haar mening gegeven in

interviews met onder andere de NRC en the Guardian. Tevens is ze in gesprek geweest met de

wethouder voor verkeer, Sharon Dijksma, en met de NS om haar idee voor een kinder OV-fiets

te pitchen.

Als fietsburgemeester ontmoet ik heel veel volwassenen en maar weinig
kinderen. En dat terwijl er maar liefst 125.000 kinderen onder de 14 jaar zijn in
Amsterdam. Die hebben een eigen stem nodig, een eigen ambassadeur
— Katelijne Boerma, Fietsburgemeester van Amsterdam

Een Junior Fietsburgemeester is de stem van kinderen in de stad, en deze moet gehoord

worden. Fietsen in Amsterdam is leuk, en dit moet ook zo leuk en veilig mogelijk blijven voor

kinderen. Hierom zal Katelijne ook het komende jaar weer samen met de nieuwe Junior

Fietsburgemeester aan de slag gaan om dit voor elkaar te krijgen door zijn of haar ideeën

werkelijkheid te laten worden.

De Fietsheldencampagne wordt in opdracht van Vervoerregio Amsterdam uitgevoerd door

BYCS. Hierin werken zij samen met partners zoals NEMO Science Museum, Designathon

Works, Verkeersplein Amsterdam en het festival WeMakeThe.City.

Meer informatie over de campagne: www.fietshelden.org
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OVER BYCS

BYCS sees a world where 50% of all city trips are by bicycle by 2030. We call this global vision 50by30. This
ambitious goal demands the brightest ideas and the most determined action. We believe it will lead to
fundamentally healthier, happier and more prosperous cities.

BYCS acts as a catalyst for breakthrough solutions around cycling. We create and accelerate ideas, and we kick
start collaborations. We're pursuing our bold 50by30 goal by launching innovative programs that can scale and
engage people globally.

To realise 50by30, we work with others who share our vision. If you'd like to contribute to one of our programs or
have a suggestion for a way we could collaborate, we'd love to hear from you.
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