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Derde Nationale Applausdag voor Fietsers op meer dan 80 locaties in heel België
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 woonwerkverkeer.
De eerste dag van de lente is stilaan symbolisch voor fietsers. Op weg naar school of het werk ontvangen zij
dan massaal applaus. Niet alleen om hen aan te moedigen, maar ook om automobilisten te tonen dat het
anders kan én beleidsmakers dat sensibiliseren werkt.
Fietsersbond Mechelen en Mechelen Klimaatstad startten deze eenvoudige maar sterke actie. Na tientallen
Mechelse edities ging de actie in 2014 nationaal. Dit jaar zullen op meer dan 80 locaties fietsers applaus
ontvangen.
Ook dit jaar steekt Fietsersbond Aalst opnieuw de fietsers een hart onder de riem aan het Werfplein.
Waarom op deze locatie? 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. De ideale plaats
dus voor deze actie.
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hebben alle leerkrachten in de klas
meteen op de gevaren gewezen."
Stad Aalst wil spookkasteel
Terlinden verkopen
Iemand kandidaat?
Unizo: "Kleinere winkelsteden
moeten betalend parkeren
afschaen"
De stad Aalst is gewonnen voor het idee
van Unizo. In Dendermonde zijn ze er
tegen.
SD&P tekent voor orgaandonatie
Ons land kampt echter met een nijpend
tekort aan donororganen.
Lander Wantens nieuwe
voorzitter Groen-afdeling
"Aalst heeft een groener en eerlijker
beleid nodig. Wij willen dat concreet
maken met realistische voorstellen. We
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