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GESLAAGDE ‘LIGHT IT UP!’ ACTIE IN DE GEMEENTE VOORST
Op maandagavond 13 november vond in de gemeente Voorst een geslaagde
fietsverlichtingsactie ‘Light it up!’ plaats bij SV Twello aan de Zuiderlaan. Veel fietsers
weten dat fietsverlichting van belang is. Het kan echter gebeuren dat mensen hun
verlichting vergeten of dat hun verlichting kapot is. Dit gebeurt vooral veel onder
jongeren, vaak omdat zij geen vaste verlichting hebben. Om hen een handje te helpen,
ging maandagavond een promotieteam in gesprek met fietsers over het belang van
goede verlichting. Fietsers waarbij de verlichting op orde was, kregen een lot voor de
lichtloterij van de campagne. Was de verlichting kapot en geen vervangende
verlichting voorhanden? Dan kregen de jongeren gratis fietslampjes mee van het
promotieteam. De fietsverlichtingscampagne bij SV Twello is georganiseerd door het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland in samenwerking met de
gemeente Voorst.
Met zijn allen fietsen met verlichting
ROV Oost-Nederland wil dit najaar met de fietsverlichtingscampagne zo veel mogelijk
jongeren in Gelderland en Overijssel bereiken. ‘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’. De bekende vlogger Gio Latooy ondersteunt de actie met een challenge:
‘Doe jij ook mee met de challenge van Gio? En ben jij ook te zien in het donker? Deel dan
jouw foto, video of berichtje onder #Lightitup!’ Meer informatie en foto’s van de
fietsverlichtingsactie: 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 of met het ROV Oost-Nederland,
Thijs Homan, 06-46 01 85 13, t.homan@gelderland.nl .
Onderschrift foto ‘Light it up! deelt fietslampjes uit’:
Medewerkers ‘Light it up!’ delen fietslampjes uit. De fietsverlichtingsactie werd gewaardeerd
door zowel fietsers als automobilisten.
Onderschrift foto ‘Lichtloterij en challenge van Gio’:
Fietsers met een goede verlichting kregen een lot voor de lichtloterij en kunnen ook
meedoen met de challenge van Gio.

