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Vorst lanceert de Vollenbike Challenge!
Mei is traditioneel de fietsmaand in Vorst. Vorig jaar moest de traditionele Vollenbike, op
het Sint-Denijsplein, worden uitgesteld tot september vanwege de coronacrisis. Dit jaar zal
de editie wederom een beetje speciaal zijn, en afgestemd op de beschermingsmaatregelen
tegen COVID. De kinderen van vier Vorstse scholen zijn uitgenodigd om de Vollenbike
Challenge aan te gaan. Het doel: zoveel mogelijk met de fiets naar school komen.
De scholen La Preuve par 9, Arc-en-ciel, Saint-Antoine en Sint-Augustinus hebben besloten de
uitdaging aan te gaan.
Op de deelnemende scholen wordt vorming aangeboden door de vzw ProVelo, zodat alle
kinderen aan de Vollenbike Challenge kunnen deelnemen.
Ouders die hun kinderen op de fiets willen begeleiden, worden ook uitgenodigd om aan de
vormingen deel te nemen. Zij vinden plaats op zaterdag 8 mei tussen 14u en 16u30 en op
woensdag 5 en 12 mei, van 14u tot 16u30. De deelnemende scholen kunnen ook
gebruikmaken van fietsherstelateliers. Op 31 mei, aan het einde van de Challenge, zal elke
school het aantal fietsritten tellen en worden zij aangemoedigd om hun record in 2022 te
verbreken.
“Dit is het 6e jaar dat het team van de Mobiliteitsdienst de Vollenbike organiseert, zegt
Esmeralda Van den Bosch, schepen van Mobiliteit in Vorst. De doelstellingen van het
evenement, dat wordt gesteund door het Brussels Gewest, zijn talrijk: de voordelen van de
fiets als vervoermiddel ontdekken, vorming en ondersteuning voor het juiste gebruik van de
fiets, het plezier delen om de stad op twee wielen te ontdekken, ... Voor deze editie wilden we
de nadruk leggen op de woon-schoolverplaatsingen, omdat we zien dat de bereidheid van
kinderen en leerkrachten om op de fiets te stappen groot is, en dat we nog veel marge hebben
om onze verplaatsingsgewoonten van en naar school te veranderen. Naar school fietsen heeft
veel voordelen: het is goed voor de gezondheid en de luchtkwaliteit, en het is gewoon gezellig.
In Vorst wordt er elke dag gewerkt aan een aangename en veilige omgeving voor fietsers,
vooral rond de scholen.”
Iedereen moet kunnen fietsen. Op woensdag 26 mei, van 14u tot 18u, wordt er op het SintDenijsplein een grote fietsbeurs gehouden. ‘The place to be’ voor iedereen die een fiets wil
verkopen of een tweedehandsfiets wil aanschaffen.
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