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Kansen voor Fietsen in Noord-Oost-Nederland en Noord-West-Duitsland: 

Ondersteuning voor uw projecten, plannen, ideeën 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Werkt u aan plannen en ideeën om fietsen te bevorderen? Graag brengen wij uw interessante 

initiatieven, projecten en ideeën rond ‘fietsen’ in beeld.  

 

Op initiatief van de provincie Groningen worden uw fiets-ideeën en die van anderen verzameld 

om de kansen voor samenwerking tussen Duitsland en Nederland te concretiseren. Het doel is 

om binnen afzienbare tijd tot een omvangrijk Nederlands-Duits INTERREG project over het thema 

fietsen te komen. Daarvoor zoeken we partners en initiatieven. U bent daartoe van harte 

welkom. 

 

“Bike no Borders”, zo noemen we dit enquête-initiatief waarmee we u nu benaderen, wil zo het 

fietsen bevorderen in beide landen. Het onderzoeksgebied is daarbij Noord-Oost-Nederland en 

Noord-West-Duitsland, zoals te zien is op onderstaande kaart. 
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Wat gaan we doen? 

Wij verzamelen via een online-enquête informatie over o.a. interessante projecten en plannen. 

Deze verzamelde projecten en plannen maken wij publiekelijk zichtbaar via een online digitale 

interactieve kaart. Ook uw projecten en plannen kunnen daarop zichtbaar gemaakt worden, 

waardoor uw interessante activiteiten voor anderen als goed voorbeeld kunnen dienen. 

Gebruikers van de kaart kunnen informatie over de projecten en plannen inzien door op de 

pictogrammen van de kaart te klikken. Zie hier hoe een dergelijke kaart eruit zal zien. 

 

In de online enquête vragen wij u bovendien naar toekomstige plannen, nieuwe ideeën en 

uitdagingen die u ziet ten aanzien van het fietsen. Deze gedachten worden echter niet via de 

online kaart gepubliceerd, maar zullen worden gebruikt voor het vervolg van dit project. Uw 

input vormt namelijk de basis voor het vervolg. De gedeelde ideeën en uitdagingen vormen 

interessante onderwerpen voor kennisdeling of samenwerking.  

 

Kennisdeling en subsidiemogelijkheden 

Eind juni ontvangt u de resultaten van deze inventarisatie en kunt u op de kaart zien welke fiets-

activiteiten er in de regio worden ondernomen. In de herfst van 2020 geven we een inhoudelijk 

vervolg aan dit project, waarbij kennisdeling en subsidiemogelijkheden centraal zullen staan.  

Op basis van de studie en wat herfst 2020 wordt besproken brengen we de kansen voor 

samenwerking en kennisuitwisseling in beeld. Ook bezien we welke grensoverschrijdende 

samenwerkingsinitiatieven tot één grote aanvraag voor het Nederland/Duitsland INTERREG VI-A 

programma gebundeld kunnen worden. 

 

Wat kunt u doen? 

Graag horen we van u, waar u inzake fiets mee bezig bent: welke interessante initiatieven, 

projecten, en plannen kunt u melden, welke nieuwe plannen en ideeën rond ‘fietsen’ er spelen 

en welke uitdagingen u ziet. In een online-enquête vindt u de vragen daarover. Het invullen van 

de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De link naar de enquête is in de email opgenomen. 

 

De projectpartners Provincie Groningen en Bentheimer Eisenbahn en de ondersteunende 

adviesbureaus DNL-contact en Mobycon hopen dat u bij wilt dragen aan dit grensoverschrijdende 

fiets-initiatief door de online-enquête in te vullen. Wellicht zult u ook nog door iemand van de 

projectpartners, DNL-contact of Mobycon, telefonisch worden benaderd over de enquête en dit 

project.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Bernhard Ensink 

MOBYCON 

Strategisch adviseur 

http://mobycon.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=7aa3d54a97184526af9580a6f9fc7a5a

