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Derde Nationale Applausdag voor fietsers op
21 maart 

20160307 | Ralph Iliano

Op maandag 21 maart staan meer dan 80 teams in heel België tijdens
de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een applaus, ruim
dubbel zoveel als drie jaar geleden. Ook Aalst doet mee. Via dit initiatief
van de Fietsersbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ, wil Aalst
fietsers feliciteren. Een positieve boodschap voor mensen die dagelijks
de fiets nemen voor woon-werkverkeer. 

Het applaus dient alleen om hen aan te moedigen, maar ook om
automobilisten te tonen dat het anders kan en beleidsmakers te tonen
dat sensibiliseren werkt, dixit de Fietsersbond.

Ook dit jaar steekt Fietsersbond Aalst opnieuw de fietsers een hart
onder de riem aan het Werfplein. Het Werfplein is één van de drukste
verkeersaders in Aalst, met veel in – en uitrijdende fietsers, pendelaars
en scholieren die dagelijks dit drukke kruispunt passeren. Volgens de
Fietsersbond dus de ideale plaats voor deze actie. 

Sociale media reageren gemengd. Enthousiaste reacties worden
afgewisseld met virtuele fronsen.
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