Parkstad variant op Amsterdam Light Parade promoot goed verlicht fietsen

Light my Ride: lichtgevende fietsparade naar Holy Moly
Zondag 10 december organiseert Stadsregio Parkstad in Heerlen de Limburgse variant op dit
fietsfeest: Light my Ride! Fietsers van alle leeftijden rijden dan veilig en vrolijk versierd en verlicht
in het donker samen door Heerlen richting het eindfeest op het Pancratiusplein.
Wie mee wil rijden, kan zich gratis aanmelden via info@parkstadfietst.nl en ook via Facebook.
Deelnemers verzamelen zich zondag 10 december vanaf 17.00 in diverse wijken van Heerlen.
Vrijwilligers zullen de fietsers in de wijken opvangen en naar het Schouwburgplein begeleiden. Van
hieruit zullen alle deelnemers een ronde door het centrum rijden, als één grote lichtgevende parade
met als einddoel het kampvuur in het Winter Park Urbana op het Pancratiusplein. Hier zal feestelijk
worden afgesloten met de uitreiking van de prijs voor de VIP’17 (Very Illuminated Person), de meest
creatieve ‘fietsverlichter’ van Heerlen.
Veilig verlicht fietsen
Light my Ride is een initiatief van Heerlen Fietst i.s.m. Cycle Fun Productions en de stadsregio
Parkstad Limburg en vindt op hetzelfde moment plaats als de beroemde Amsterdam Light Parade
2017. Zo proberen we heel Nederland te inspireren om nog beter verlicht, per fiets op pad te gaan.
Door het zichtbaar maken van de fiets(er) en het organiseren van fiets-gerelateerde activiteiten
willen de partners het fietsgebruik in Parkstad stimuleren, op weg naar een leefbaardere, veiligere,
leukere en gezondere regio.
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Noot voor de redactie:
Parkstad werkt aan duurzame mobiliteit en daarbij aan fietspromotie (scholen, evenementen als
Light my Ride en Pro Freestyle en het oprichten van een Fietscommunity, waarvan Parkstad Fietst de
voorloper is). Hierbij maken we gebruik van middelen uit het EU project REFORM, dat er op is gericht
om in Europese regio’s vanuit het delen van Good Practices en een uitgebreid stakeholders proces te
komen tot actieplannen.
REFORM is een project gesubsidieerd door het Interreg Europa programma van de Europese Unie
en loopt van januari 2017 tot december 2020. Het project wordt gecoördineerd door het Griekse
Centrum voor Research en Technologie Hellas (CERTH).
Voor meer informatie: www.interregeurope.eu/reform/

Contact:
Communicatie Parkstad Limburg, Leon IJzerman, l.ijzerman@parkstad-limburg.nl en Paul Alzer,
p.alzer@parkstad-limburg.nl
REFORM Communicatie: Thomas Mourey, Polis, TMourey@polisnetwork.eu
http://www.holymolyheerlen.nl/event/light-my-ride/
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