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Kom naar de Inspiratiebijeenkomst 
tijdens de Fietsweek Enschede 2018!

Eerder stuurden we u al een Save the Date voor de 
Inspiratiebijeenkomst tijdens de Fietsweek Enschede 2018. 
Inmiddels hebben we een bijzonder inspirerend programma voor 
u samengesteld. Wij nodigen u van harte uit - mede namens GGD
Twente - voor dit event op donderdag 20 september 2018 van 15:00 -
18:00.

De Inspiratie Bijeenkomst
Tijdens dit exclusieve event ontmoet u andere raadsleden, bestuurders 
en beleidsambtenaren uit Enschede en de regio Twente, regionale en 
landelijke fietsorganisaties én professionals uit de wereld van slimme 
mobiliteit. Met elkaar gaan we nieuwe wegen onderzoeken én inslaan. 
Dus denk mee, praat mee en bouw mee aan Fietsstad Enschede!

Ambitie van de Fietsweek
Fietsen is leuk. En gezond! Uit onderzoek blijkt steeds weer, dat 
fietsen écht een bijdrage levert aan gezonde levensstijl. Daarom 
willen we graag dat iedereen in Enschede fietst, want dat heeft zoveel 
voordelen. Voor de regio, voor de stad, voor de buurt. Maar dus ook 
voor jezelf!

Wat kunt u verwachten?
In het hart van Enschede in Brasserie De Blauwe Kater op de Oude 
Markt presenteren we u drie experts op het gebied van mobiliteit en 
gezondheid. Zij zullen u meenemen in hun visie op fietsen. We gaan 
samen op zoek naar nieuwe ideeën hoe we van Enschede een échte 
fietsstad kunnen maken. Tijdens de netwerkborrel ontmoet u nieuwe 
mensen met diezelfde ambitie.
15:00 
15:30 

inloop en ontvangst
programma 

» Friso Metz - mobiliteitsexpert en projectleider van
de campagne Enschede Fietsstad 2020

»

»

 

Hans Nijland - onderzoeker Mobiliteit  van
het Planbureau voor de Leefomgeving
Joost Plattel  -  data strateeg Quantified Self 

17:00 - 18:00 Netwerkborrel
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Meld u nu al aan!
Met deze link kunt u zich nu aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Waar & Wanneer?
Café Brasserie de Kater - Oude Markt 5 - Enschede
Donderdag 20 september 2018 van 15:00 tot 18:00u

https://enschedefietsstad.nl/fietsweek/aanmelden/

