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70 Frans
doen he

AMSTERDAM- Op skeelers
de Parijse Boulevard Saint-G
main. Normaal een levensg~
lijke actie. maar woensdag IJ

Net als vorig jaar is 22 septeJ
namelijk uitgeroepen tot au
vrije dag in Frankrijk.
Een gedurfde actie op een

doordeweekse dag. Waar in I
derland is gekozen voor een
willige autoloze zondag. ken
Franse ministerie van milieu
geen pardon.
Zeventig Franse steden hel

maatregelen getroffen voor (
tweede versie van de operatil
vi!le. sans ma voiture?'
Ook de inwoners van 93 Ju

liaanse steden worden uitge-.
daagd bun auto's op 22 sept~
ber te laten staan. In het zwil
se kanton Genève doen zes pl
sen mee.
Dominique Voynet, de F:

minister van milieu. is blij m,
het internationale karakter Vó

de autoloze dag. "Volgend jaa
zal heel Europa erbij zijn bell'
ken", voorspelt ze optimistis<!
Leek de actie vorig jaar nog

wat halfslachtig. dit jaar pakk
Franse steden flink uit. In de
hoofdstad is bet centrum gesl,
ten voor auto's. Dat houdt in Cl

155 kilometer weJ!:dek.auto..n
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Naarden en Scheemda alleen een
fietstocht georganiseerd. Trend-
gevoeliger gemeenten als De Bilt-
/Bilthoven, Utrecht, Schiedam en
Ooststellingwerf hebben een lan-
ge skatetocbt uitgezet. In Almere
kost de bus maar één gulden en
vaart een watertaxi van Almere-
haven naar Almere-stad. Baarn
heeft een historische stadswande-
ling. In Nijmegen en Oldenzaal
wordt een demonstr3tieve fiets-
tocbt gehouden omdat bet ge-
meentebestuur zich niet inspant
voor de autoloze zondag.
Andere gemeenten maken er

meteen een soort braderie van. In
Amsterdam, Den Haag, Delft,
Driebergen, Grave, Haarlem,
Houten. Zoetermeer en Venlo
lijkt het wel koninginnedag met
OUdhollandse spelen, markten,
muziek, kinderprogramma's,
speurtochten en puzzelritten. Nu
al bebben 70 andere gemeenten
laten weten volgend jaar ook mee
te doen met de autoloze zondag.
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Voorzitter P. Dullaert noemt de
dag al geslaagd gezien de discus-
sie rond de autoloze zondag in
Amsterdam. Daar stonden winke-
liers en attIëlcties als dierentuin
Artis op hun achterste benen van-
wege de dreigende afsluiting van
de binnenstad. Via de rechter pro-
beerde de lokale partij Mokum
Mobiel nog vergeefs de autoloze
zondag tegen te houden.
De autoloze zondag zet sommi-

ge gemeenten op hun kop. in an-
dere blijft het beperkt tot een de-
bat op de markt. Zowordt in Breu-
kelen, Maartensdijk, Culemborg,

•In

AMSTERDAM- In 52 Neder-
landse gemeenten vinden mor·
gen activiteiten plaats in het
kader van de eerste landelijke
autoloze zondag. Het organisa-
tiecomité is tevreden.

Van debat op de markt tot
fietstocht of soort braderie

gemeenten

Activiteiten
52
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