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De 26 fietshelden tijdens de eerste ontmoeting in Amsterdam

Amsterdam krijgt nieuwe Junior
Fietsburgemeester
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AMSTERDAM - Op donderdag 4 juli wordt bij de opening van het NEMO

Fantastische Fietsen programma uit een groep van geselecteerde Fietshelden de

nieuwe Junior Fietsburgemeester van Amsterdam verkozen. Dit gebeurt aan de

hand van een ontwerpwedstrijd. De wedstrijd vindt plaats in het NEMO Science

Museum in Amsterdam en is een initiatief van Katelijne Boerma, de

Fietsburgemeester van Amsterdam. Zij wil samen met de nieuwe Junior

Fietsburgemeester zorgen dat kinderen voortaan veiliger door de stad kunnen

fietsen. Wethouder Sharon Dijksma zal als afsluiting van de competitie de

winnaar bekendmaken.

De verkozen Fietshelden die op 4 juli  meedoen aan de ontwerpwedstrijd zijn kinderen in de

leeftijd van 8 tot 11 jaar die ideeën hebben ingestuurd om de fietsmogelijkheden in hun stad te

verbeteren. De Fietshelden zijn gekozen uit meer dan 150 aanmeldingen van kinderen uit de

regio Amsterdam.

Katelijne Boerma, Fietsburgemeester van Amsterdam:

“Dit jaar heb ik opnieuw talloze creatieve ideeën toegestuurd gekregen om het
fietsen in Amsterdam voor kinderen veiliger, beter of leuker te maken.
Kinderen bekijken de stad heel anders dan volwassenen en dat leidt tot
verrassende oplossingen. Ontwerp de stad door de ogen van kinderen en dan
maak je de stad beter voor iedereen. Maar de nieuwe Junior
Fietsburgemeester is vooral ook de stem en het gezicht van zijn/haar tijd, net
als Greta Thunberg uit Zweden of de Nederlandse tieners op het Malieveld:
een generatie die ook luid van zich laat horen.” 

 

De uiteindelijke winnaar van de ontwerpwedstrijd in NEMO wordt bepaald door een

achtkoppige jury en bekendgemaakt door wethouder van Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma.

De winnaar zal Lotta Crok opvolgen als Junior Fietsburgemeester van Amsterdam.

 

Een van de belangrijkste redenen waarom Boerma deze competitie is gestart, is om te zorgen

dat kinderen veiliger door de stad kunnen fietsen. De Junior Fietsburgemeester is het gezicht

van fietsende kinderen in de regio Amsterdam en is de rechterhand van de Fietsburgemeester

van Amsterdam, als het aankomt op fietsen en kinderen in de stad.



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.

 

De Amsterdamse sociale onderneming BYCS heeft het internationale ‘Bicycle Mayor Program’

bedacht en wereldwijd uitgerold. Zo is er inmiddels op elk continent tenminste één

Fietsburgemeester die de taak op zich neemt om binnen zijn of haar stad het fietsen te

stimuleren. BYCS hoopt dat met de Junior Fietsburgemeester verkiezing in Amsterdam, andere

steden ook zullen volgen, om zo wereldwijd kinderen meer te betrekken bij fietsveiligheid voor

kinderen in steden.

 

De Fietsburgemeester van Amsterdam werkt voor de Junior Fietsburgemeester competitie

samen met Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, Verkeersplein Amsterdam, BYCS,

NEMO en Designathon Works.
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Over BYCS

BYCS is een sociale onderneming uit Amsterdam die erin gelooft dat fietsen steden

transformeren, en steden de wereld. Onze missie is 50by30: 50% van alle stedelijke ritten per

fiets in 2030. Daar zijn de beste ideeën en meest vastberaden actie voor nodig. We geloven dat

het zal leiden tot een verbetering in gezondheid, geluk en welvaart voor iedereen. We werken

aan 50by30 door baanbrekende ideeën rond fietsen te initiëren, te testen en op schaal te

brengen. Bij alles wat we doen vragen we ons af: “waar kan de fiets ons brengen?”
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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.

BYCS

https://bycs.pr.co/
http://bycs.pr.co/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_bycs

