
Openbaar vervoer in het zonnetje
gezet tijdens Autovrije Zondag

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar een Autovrije Zondag plaatsvinden in Nederland. Het Landelijk

Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) en Milieudefensie hebben 24 september uitgeroepen tot landelijke

Autovrije Zondag. ROVER wil deze dag benutten om de voordelen en de aantrekkelijkheid van het

openbaar vervoer onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

RENÉ DAN EN

Vorig jaar vonden er in dit kader
in 54 steden activiteiten plaats.
Naar verwachting zal het aantal

dit jaar stijgen naar zo'n 100 steden.
Op dit moment is al duidelijk dat in ie-
der geval in Amsterdam en Utrecht de
binnenstad die dag geheel autovrij zal
zijn. Maar ook in tientallen kleinere
plaatsen zoals bijvoorbeeld Nijmegen,
Raaite, Houten en Leek zijn momenteel
de voorbereidingen al in volle gang.
Met de dag wordt aangesloten bij
autovrije dagen die in september in ne-
gen andere Europese landen worden
gehouden. De dag heeft inmiddels in
Nederland ook brede steun gekregen.
Onder meer de Nederlandse Hart-
stichting, de Fietsersbond en natuurlijk
ROVER ondersteunen de dag.

Openbaar vervoer promotiedag
ROVER wil de Autovrije Zondag graag
breder benutten om de voordelen en
de aantrekkelijkheid van het openbaar.
vervoer onder de aandacht te brengen
van een breed publiek. Daarmee kun-
nen ook groepen worden bereikt die
anders buiten beeld blijven. Aan de
busbedrijven en NS Reizigers is ge-
vraagd om een landelijke openbaar
vervoer promotiedag te organiseren
die dag. Veel gemeenten die meedoen
met de Autovrije Zondag combineren
de dag al met een reductieregeling
voor lokale bussen. In een aantal ste-
den met een koopzondag worden bij-
voorbeeld retourtjes voor een knaak
verkocht. De Provinciale Staten van
Noord-Holland hebben ook besloten

dat ze op 24 september het Openbaar
Vervoer willen promoten in de regio.
De gemeente Amsterdam heeft zich
daarbij aangesloten. Maar de plannen
moeten nog verder uitgewerkt worden.
De vervoerbedrijven in het hele land
zouden daarnaast bijvoorbeeld een
open dag kunnen organiseren bij een
verkeersleidingscentrum of materieel-
werkplaatsen. Ofwat dacht u van (tij-
delijke) uitbreiding van fietsvoorzie-
ningen op de stations? Hoe dan ook
kunt u tijdens de Autovrije Zondag van
24 september in tientallen plaatsen
volop genieten van de rust en ruimte
op straat die ontstaat door de afwezig-
heid van auto's .•

René Danen is werkzaam bij LOAZfMi1ieudefensie.
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