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FIETSVERLICHTINGSCAMPAGNE ‘LIGHT IT UP!’ IN VOORST
De gemeente Voorst vindt het belangrijk dat haar jongeren veilig door het donker
fietsen. Daarom komt de fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’ van Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland naar de gemeente Voorst. Op
maandag 13 november staat het ‘Light it up!’-promotieteam van 18.00 uur tot 21.00 uur
bij SV Twello aan de Zuiderlaan.
Gemeente Voorst licht op!
Het promotieteam gaat maandagavond bij SV Twello in gesprek met fietsers over het belang
van goede verlichting. Het team daagt daarbij de fietsers uit om deel te nemen aan de
challenge die de bekende vlogger Gio Latooy is gestart. Fietsers waarvan de fietsverlichting
op orde is, krijgen een lot voor de lichtloterij van de ‘Light it up!’-campagne. En fietsers
waarvan de verlichting kapot is krijgen ter plekke nieuwe lampjes aangeboden.
Het belang van goed werkende fietsverlichting
Het niet beschikken over werkende fietsverlichting is een groot probleem onder jongeren (1224 jaar). Het niet voeren van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze, oorzaken
zijn meestal het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Uit onderzoek blijkt dat het risico
voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt
bij goed werkende fietsverlichting. Het voeren van een werkende fietsverlichting moet vooral
onder jongeren de norm worden, daarom voert ROV Oost-Nederland deze
fietsverlichtingscampagne.
Achtduizend nieuwe lampjes
Het ROV wil zoveel mogelijk licht verspreiden en hoopt dat ook de doelgroep dit onderling
doet. ‘Light it up!’ gaat zowel over het fysiek verspreiden van licht als over het verspreiden
van de boodschap: ‘We fietsen met z’n allen met verlichting’. In totaal worden circa 40 acties
uitgevoerd in Oost-Nederland waarbij zo’n 8000 fietsers voorzien worden van fietslampjes.
Jongeren die met verlichting fietsen kunnen meedoen met de challenge van Gio door hun
foto, video of berichtje te delen onder #Light it up!. Onder de leukste video’s of foto’s wordt
een tablet verloot. Meer informatie over de challenge: www.facebook.com/gelderlandveilig/
en /twitter.com/lightitup2017 .

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettine Vissers, communicatieadviseur
Gemeente Voorst, 0571-27 93 15, b.vissers@voorst.nl . Voor meer informatie over de
campagne kunt u contact opnemen met ROV Oost-Nederland, Thijs Homan 06-46 01 85 13,
t.homan@gelderland.nl

