
Op donderdag 28 september 2017 bent u van harte welkom bij het eerste Fietslab regio 
Zwolle. Het thema is ‘Samen opfietsen voor het beste resultaat’. Enkele weken geleden 
stuurden wij u de vooraankondiging. In deze uitnodiging leest u wat het programma 
inhoudt en ontvangt u nadere bijzonderheden over deze bijeenkomst. 

Fietslab? Vertel! 
Het Fietslab regio Zwolle is gericht op een samenwerking 

van beleidsmakers en werkgevers die met fiets stimulering 

te maken hebben. Het doel? Zwolle als fietsregio op de 

kaart te zetten. 

Programma
15.15 - 15.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee.  

Aftrap door Gerrit Jan Veldhoen, 

wethouder Verkeer en Vervoer, 

gemeente Kampen 

15.30 - 16.30 uur:  Ontdekkingstochten voor en door 

beleidsmedewerkers en werkgevers. 

Ingeleid door Marcus Popkema, 

docent en onderzoeker Mobiliteit aan 

Hogeschool Windesheim

16.30 - 17.00 uur:  Delen van de opbrengsten.

17.00 - 18.00 uur:  Afsluiting met een hapje en een 

drankje.

Wat houden de twee ontdekkingstochten in:
• Voor beleidsmedewerkers. De ontdekkingstocht voor 

beleidsmedewerkers van gemeenten uit de regio en de 

provincie Overijssel leidt tot een inventarisatie van hoe 

de overheid het fietsgebruik effectief kan stimuleren. 

Maar ook vragen als ‘wat zijn de behoeften van de 

beleidsmakers’ en ‘hoe kan de overheid haar doelgroep 

zo goed en effectief mogelijk bereiken en faciliteren?’ 

komen aan de orde. 

• Voor werkgevers. De ontdekkingstocht geeft werkgevers 

inzicht hoe het fietsgebruik voor woon-werkverkeer 

fiscaal aantrekkelijk kan worden gemaakt. ‘Hoe gaat dit 

in zijn werk en welke mogelijkheden zijn er?’ Daarnaast 

reiken we tools aan om het fietsen binnen uw organisatie 

te stimuleren.

• Ondernemers en instellingen. Biedt u inzicht hoe 

het fietsgebruik voor woon-werkverkeer fiscaal 

aantrekkelijk te maken. ‘Hoe gaat dit in zijn werk en 

welke mogelijkheden zijn er?’ Daarnaast reiken we tools 

aan om het fietsen binnen uw organisatie te stimuleren.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst via 

l.udo@zwolle.nl. Of hebt u een collega die zich (ook) met 

dit onderwerp bezighoudt? Stuur deze uitnodiging dan 

door. Wij zien u en/of uw collega graag op donderdag 

28 september. Kunt u ons dat voor vrijdag 22 september 

laten weten of u komt en met hoeveel personen. Graag 

naam, functie en mailadres vermelden in de mail. 

Handig om te weten
Het Fietslab vindt plaats bij Hogeschool Windesheim, 

Campus 2-6, gebouw E lokaal 0.18 te Zwolle. Makkelijk 

lopend of op de fiets te bereiken! Komt u met de auto? Op 

Windesheim zijn drie parkeerplaatsen aangegeven: P1, P2 

en P3. Onder het X-gebouw is een grote parkeergarage, 

volg hiervoor P3. Parkeren kost 2 euro per dag.

Tot ziens op 28 september,

Met vriendelijke groet,

Syb Tjepkema, projectleider Fietsweek

Kom naar het Fietslab en ontdek de kansen 
voor u én Zwolle als fietsregio!
Donderdag 28 september 2017

Het Fietslab regio Zwolle wordt mogelijk gemaakt door:


