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Vrijdag 22 september Europese autovrije dag
Nederlandse ministers op de fiets naar de ministerraad

Amsterdam, 18 september 2000 -- Tijdens de Europese Autovrije dag aanstaande
vrijdag, gaan zeker acht Nederlandse ministers met de fiets of te voet naar de
ministerraad. Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ)
hebben de ministers gevraagd hun auto vrijdag te laten staan en zo hun persoonlijke
waardering voor de Europese autovrije dag te tonen. De ministers Van Boxtel (Grote
steden beleid), Borst (Volksgezondheid), Pronk (Milieu), Brinkhorst (Natuurbeheer) en
Vermeend (Sociale Zaken) pakken de fiets. De Vries (Binnenlandse Zaken), Korthals
(Justitie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) hebben laten weten te voet te
komen. Bij aankomst op het Binnenhof ontvangen alle ministers een petitie. Daarin
roepen Milieudefensie en het LOAZ het kabinet op zich aan te sluiten bij de jaarlijkse
Europese autovrije dag op 22 september.

Vrijdag 22 september is door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europese autovrije
dag. In 25 Europese landen zijn 679 steden autovrij.
Op het moment dat de Nederlandse ministers op de fiets en te voet onderweg zijn naar
het Binnenhof, maakt een aantal leden van de Europese Commissie, waaronder
Milieucommissaris Wallström, in Brussel een fietstocht door de stad. Deze fietstocht eindigt
in de Europese wijk in Brussel, waar een aantal beeldschermen is opgesteld. Op deze
beeldschermen kunnen de leden van de Europese Commissie zien hoe de Europese
autovrije dag in diverse steden verloopt. Ook de Nederlandse ministers die zich per fiets of
te voet naar de ministerraad begeven, komen in beeld.
Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) brengen via Internet een
montage van de fietsende en wandelende Nederlandse ministers. De beelden zijn te
vinden op www.engagetv.com (tussen 10.00 en 17.00 uur).

Aftrap Nederlandse autovrije zondag in Utrecht
Twee dagen na de Europese autovrije dag, op zondag 24 september, wordt in 91 plaatsen
in Nederland de Autovrije Zondag gehouden. De officiële aftrap vindt plaats op het
Domplein in Utrecht om 12.15 uur. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van een
petitie aan Tweede-Kamerleden. Daarin roepen Milieudefensie en LOAZ de Tweede Kamer
op zich aan te sluiten bij de jaarlijkse Europese autovrije dag op 22 september. Leden van
het Utrechtse college van B&W komen tijdens de aftrap hun autosleutels inleveren. En
verder is er muziek, een informatiemarkt en een straatvoetbaltoernooi voor kinderen. Het
complete programma wordt later deze week bekend gemaakt.
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