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Amsterdam krijgt nieuwe Junior
Fietsburgemeester
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Op donderdag 4 juli hebben vijftig geselecteerde Fietshelden uit de regio

Amsterdam gestreden om de nieuwe Junior Fietsburgemeester van Amsterdam te

worden. Deze titel zal komend jaar worden gedragen door de 10-jarige Armin

Taheri, die won met zijn idee om fietspaden leuker én veiliger te maken met

muziek en verlichting. “Ik denk dat het nóg leuker wordt als je kunt fietsen met

muziek, en in het donker is het fijn als het fietspad oplicht zodat je het beter kunt

zien en dat ziet er ook nog eens mooi uit.” Wethouder Sharon Dijksma die Armin

zijn nieuwe ketting omhing - gemaakt van fietsonderdelen - gaf aan onder de

indruk van zijn idee.

Juryvoorzitter en Fietsburgemeester van Amsterdam, Katelijne Boerma, is blij met de

benoeming van Armin:

De fiets is een belangrijk middel om nog meer kinderen in de stad gezond te
krijgen. Veiligheid is dan nummer één, en fun is wat mij betreft de manier om
meer kinderen over de drempel te krijgen. Armin had al een sterk idee en dat
heeft hij goed uitgevoerd en gepresenteerd. Een pilot van met een verlicht
fietspad rondom het Sloterplas lijkt mij heel goed idee. Ik zie in Armin een
goede opvolger van de huidige Junior Fietsburgemeester van Lotta Crok.

Van de 150 inzendingen uit de regio Amsterdam zijn 50 Fietshelden geselecteerd die hun idee

donderdag in NEMO Science Museum mochten uitwerken ontwerpen in een ontwerpwedstrijd

en dat idee konden drie geselecteerde kandidaten presenteren aan de 7-koppige jury, die

bestond uit volwassenen én kinderen. Er werd beoordeeld op creativiteit, effectiviteit en

uitvoerbaarheid. De competitie vormde de opening van Fantastische Fietsen zomerprogramma

van NEMO Science Museum. 



ABOUT BYCS

Het idee voor een Junior Fietsburgemeester komt van Katelijne Boerma, die sinds november

2017 Fietsburgemeester van Amsterdam is. Vorig jaar juni werd de 9-jarige Lotta Crok verkozen

tot de eerste Junior Fietsburgemeester, met haar idee om OV-fietsen voor kinderen aan te

bieden. Aan dat idee wordt nog steeds gewerkt en Lotta’s benoeming heeft veel mensen in de

rest van de wereld geïnspireerd: de vijftig Fietsburgemeesters wereldwijd hebben hun

campagne ‘Cities fit for Children’ gedoopt en Lotta’s verhaal ging alle continenten over. Social

enterprise BYCS, bedenker van het Bicycle Mayor Network, hoopt de komende maanden nog

minstens vijf Junior Fietsburgemeesters te installeren. Armin gaat het stokje nu voor een jaar

van haar overnemen.
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Foto:

Armin Taheri wordt toegejuicht als nieuwe Junior Fietsburgemeester van Amsterdam. Achter

hem staan (links) Katelijne Boerma, Fietsburgermeester van Amsterdam en (rechts)

Wethouder van verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit van Amsterdam, Sharon Dijksma.

Naast hem staan zijn voorganger Lotta Crok (links) en zijn twee mede 'fietshelden' (rechts)

Foto: Anke Teunissen

Noot voor de redactie:

De Fietsburgemeester van Amsterdam werkt voor de Junior Fietsburgemeester competitie

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

NEMO en Designathon Works.

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 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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