
De Efteling is één van de fietsambassadeurs 

van het ministerie van IenW: een werkge

ver die actief fietsen stimuleert onder de 

 medewerkers en ervaringen wil delen met 

andere bedrijven. Geen wonder dus dat  

we het bezoek van de staatssecretaris  

aan grijpen voor een middag vol kennis en 

 inspiratie voor werkgevers. Je krijgt concrete 

handvatten en voorbeelden om je fietsbeleid 

vorm te geven en uit te werken in voor

zieningen, regelingen en communicatie. 

Specialisten geven antwoord op de vraag 

wat de fiets voor jouw organisatie kan be

tekenen. Uiteraard is er volop gelegenheid 

tot netwerken. Na deze middag weet je  

hoe je fietsstimulering werkelijkheid laat 

worden!

Meld je nu aan!

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bezoekt op maandag 20 mei 2019 

fietsambassadeur de Efteling. Zij wil zien welke vorderingen de Efteling maakt in het stimuleren van fietsen en hoe de 

snelfietsroute F261 vorm krijgt. Deze fietsroute tussen Tilburg en Waalwijk loopt pal langs de Efteling. Gedeputeerde Van 

der Maat van provincie Noord-Brabant en wethouder Bruijniks van gemeente Loon op Zand nemen Van Veldhoven mee 

naar het nieuwe fietspad en de tunnel. Graag nodigen we je uit hierbij aanwezig te zijn.

gang·ma·ker 
(de; m,v; meervoud: gangmakers) 

1 (sport) voorrijder bij een wielerwedstrijd

2 (Nederland) aanstichter, sfeermaker

Fietsstimulering: van sprookje naar werkelijkheid

Namens de organisatie:

Efteling, Brabant mobiliteitsnetwerk  

en Ons Brabant Fietst.

Mede namens: ministerie van IenW, 

provincie Noord-Brabant, gemeenten 

Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk.

Wat kun je 20 mei verwachten? 
We starten met het bezoek aan de snelfietsroute F261.  
De Efteling en drie bestuurders bieden inspiratie en een 
 inkijkje in plannen en activiteiten. Daarna delen we onze 
kennis en ervaringen om te zien hoe we het gebruik van  
de nieuwe infrastructuur kunnen stimuleren. Diverse 
 werk gevers delen hun verhaal over de rol van de fiets in 
hun organisatie. Het gaat over successen en ook over val-
kuilen waarvoor zij anderen willen behoeden. 

Ons Brabant Fietst lanceert de campagne Sjees 
Gangmakers, waarop je als werkgever kunt aanhaken en zo 
de eerste stappen zet op weg naar het stimuleren van fietsen 
onder je werknemers. De communitymanagers van het 
Brabant mobiliteitsnetwerk staan voor je klaar om je op gang 
te helpen bij specifieke uitdagingen in jouw organisatie. 

Onze dagvoorzitter Tom Jessen, bekend van onder meer  
RTL Z en BNR nieuwsradio, houdt de vaart in de middag. 

Programma 

13.30 uur inloop 

14.00 uur bezoek snelfietsroute F261

14.45 uur start bijeenkomst 

16.30 uur start netwerkborrel

17.30 uur afsluiting

Nadere informatie over het programma volgt. 

Wij verwelkomen je graag op maandag 20 mei!  Meld je 
aan via Onsbrabantfietst.nl/gangmakers, tot uiterlijk 10 mei.

Gangmaken
kom

20 mei 2019 vanaf 13.30 uur, Efteling Hotel

Heb je vragen over deze bijeenkomst of het programma, neem contact 

op met Jolanda Smit – van Oijen, fietsregisseur Brabant mobiliteitsnet-

werk via 06-11078501 of  jolanda@brabantmobiliteitsnetwerk.nl.

http://Onsbrabantfietst.nl/gangmakers
http://Onsbrabantfietst.nl/gangmakers

