
INSPIRATIE UIT 2014
In o.a.  Hemiksem, Leuven, Oudenaarde kreeg de 
elektrische fiets zelfs een eigen test stand. Spreek je lokale 
fietsenhandelaars aan, ze zullen maar al te graag deelnemen. 
Testen op een helling spreekt nog meer tot de verbeelding!

Een klassieker die het goed doet bij jong en oud is de 
zeepkistenrace! Laat de lokale handige Harry’s hun harten 
ophalen en in eigen creaties de show stelen. In Aartselaar 
waren er acht deelnemers die elk een prijs wonnen.

Doe de uitdrukking ’van alle markten thuis zijn‘ met uw 
gemeente alle eer aan, door het organiseren van een 
ambachtenmarktje, streekproducten, tweedehands marktjes, 
ruilmarkten… alles kan en mag!

Of wat dacht je van een rollatortreffen? Een origineel 
evenement waarbij de gemeente Kortrijk haar senioren 
uitnodigde om massaal met hun rollator de straten van Kortrijk 
in te palmen. Een groot succes, senioren kwamen massaal op 
straat. Wanneer er geen auto’s in de stad zijn, komt er veel 
publieke ruimte vrij. 

Altijd dezelfde activiteiten op Autovrije Zondag? 
Nood aan inspirerende voorbeelden? Maak er ook 
dit jaar een onvergetelijke editie van met deze 14 
originele tips uit 2014: 

Eén van de meest voor de hand liggende ideetjes, maar 
daarom niet minder aantrekkelijk, is het arsenaal van 
fietsen voorstellen aan je lokale bevolking. Laat je inwoners 
kennismaken met verschillende soorten fietsen. Laat ze 
testrijden op een tandem, een éénwieler of een ligfiets of 
organiseer een wedstrijd met bakfietsen. Alles kan nu er 
geen auto’s zijn!

Met dansen kan je vele doelgroepen aanspreken. Daarom 
keert dit ook jaarlijks terug bij vele deelnemers. De stijlen 
kunnen uiteenlopen, van rustig heupwiegen voor senioren 
tot sensueel schreiden voor beginners. In Brugge, Leuven,… 
werden de dansschoentjes aangetrokken. Zo werden 
in Brugge op enkele pleinen verschillende dansinitiaties 
aangeboden. 



De stad Leuven wilde haar bewoners dan ook laten 
overnachten op een heuse stadscamping op de parking 
op de Vismarkt. Op de kasseien werden paletten geplaatst 
en zo konden de Leuvenaars de nacht zonder rugklachten 
overleven. Meer info: www.leuvenklimaatneutraal.be

Tienen informeerde bezoekers rond verkeersveiligheid 
met de promillebril, een vrachtwagen voor de dodehoek-
problematiek, crashwagen waarbij  je kan ervaren 
hoe een aanrijding aan 30 km/u aanvoelt mét gordel, 
fietsvaardigheidsparcours, fietscontrole.

Zijn de horecazaken gesloten op zondag? Geen zorg! Elke 
gemeente heeft lokale boeren of handelaars die hun zorgvuldig 
geteelde gewassen met liefde voorstellen. Benadruk lokale 
lekkernijen en duurzame technieken, want ook dit hangt 
samen met het brede gezonde duurzaamheidsverhaal waarin 
mobiliteit past.

Wie er vroeg aan begint, wordt een betere fietser! Een 
loopfietsenparcours kan je al bouwen met enkele kegeltjes 
en wat planken. Loopfietsjes mag je misschien wel lenen bij 
een lokale fietshandelaar. Een (levend) verkeerspark, gocarts 
en gekke fietsen spreken tot de verbeelding van de jongste 
inwoners. Met een terrasje naast een loopfietsenparcours, 
wordt het voor de ouders extra leuk.

Er is altijd een grote vraag naar tweedehands fietsen voor 
volwassenen, maar vergeet zeker de kleintjes niet. Verkoop je 
te kleine kinderfiets en koop meteen een maatje groter. Maar 
ook karren, stoeltjes, zitjes, aanhangers zijn erg in trek. Staan in 
jouw gemeente de vroege kopers al klaar nog vóór het officiële 
startuur van de markt, zoals in Leuven vaak het geval is? 

Organiseer een zo gek mogelijke wedstrijd: een bakfietsrace, 
loopfietsrace, HPV wedstrijd, grootste lading cargo verplaatsen 
met je fiets over 100 meter, mini tijdrit (eventueel verkleed 
en met zwemvliezen, tot zelfs Guinness record acties (om ter 
meeste, om ter langste, om ter hoogste…), … alles kan!

Autovrije Zondag is het ideale moment om een graveeractie 
en preventie tegen diefstal te houden. Nodig de lokale 
politie uit om de fietsen te labelen en handelaars om stevige 
sloten te verkopen.

Niets zo leuk als nieuwe verborgen plekjes te leren kennen 
in je eigen buurt! Vele steden organiseren met hun lokale 
stadsgidsen of verenigingen mooie wandelingen of fiets-
tochten.

http://www.leuvenklimaatneutraal.be/

