Honorable Prime Minister,

Functieomschrijving Fietsburgemeesters Programma
Allow us to introduce ourselves. We are BYCS, a social enterprise based in Amsterdam,
we are dedicated to a mission of having half of all city trips be done by bicycle by 2030
(50by30). To achieve our mission, we initiated a program called The Bicycle Mayor &
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hand. The Bicycle Mayors of India currently represent the largest network in a single
country. With 39 Mayors across the country (and counting) and nearly a Mayor in every
state, these changemakers are demonstrating the power of a network of local actors to
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directe samenleving, als bedrijven en overheidsinstellingen. De
We would like to officially invite you to the Bicycle Mayor Summit India, namely the
Fietsburgemeesters zorgen ervoor dat samen belangrijke zaken zoals
program on the evening of Wednesday, the 6th, where an awards ceremony and film
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will further symbolize your support for the good work of your
citizens. We hope you sincerely consider our proposal and invitation.
Thanking you.

BYCS gelooft dat dit mensgericht denken en de implementatie van de fiets
in steden wereldwijd leidt tot een fundamentele verbetering van
With warm regards,
gezondheid, geluk en welvaart voor mensen over de hele wereld. Samen
wordt er hard gewerkt voor een betere toekomst. Ben jij klaar om de rol als
BYCS
Fietsburgemeesters te vervullen in jouw stad?

Je bent de perfecte kandidaat als…
· Je houdt van fietsen en gelooft dat fietsen daadwerkelijk steden veiliger, beter,
schoner en gelukkiger kan maken
·

Je wil hét gezicht voor fietsstimulering zijn in jouw stad (fietsen als een lifestyle)

· Je een echte ‘changemaker’ bent die het makkelijk vind om met mensen in
overleg te gaan
· Je bereid bent om te luisteren naar verhalen, ideeën en de normen en waarden
van de mensen binnen jouw community
· Je nieuwsgierig bent en altijd opzoek bent naar mogelijkheden en creatieve
oplossingen
· Je op een creatieve manier jouw missie en visie kan communiceren naar de
buitenwereld
· Je van aanpakken houdt en vastberaden bent in het realiseren van jouw
dromen en visies
· Je kan samenwerken met lokale ondernemingen (NGO’s) en verschillende
gemeenschappen die dezelfde normen en waarden delen als jij
·

Je actief bent (of wil zijn) op social media

Wat je doet als Fietsburgemeester:
· Je deelt je eigen verhalen over het fietsen op social media, je legt interviews af
en doet mee aan fietsstimulering rond het fietsen en stedelijke mobiliteit
·

Je hecht veel waarde aan fietsen en het beter maken van stedelijke mobiliteit

·

Je kiest 3 aandachtspunten voor je tweejarige campagne

· Je praat met verschillende partijen binnen jouw stad die ook actief zijn binnen
het fietscircuit om zo jouw doelen te bereiken
- Kom met ideeën en voorstellen voor deze partijen om jouw stad nóg
fietsvriendelijker te maken
· Je betrekt de burgers bij jouw verantwoordelijkheden als Fietsburgemeesters
door ze uit te nodigen om met je mee te denken
- Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld een ‘Hackathon’ of brainstorm sessie
te organiseren
·

Je draagt bij aan het internationale Fietsburgemeester Netwerk door je

· Je betrekt de burgers bij jouw verantwoordelijkheden als Fietsburgemeesters
door ze uit te nodigen om met je mee te denken
- Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld een ‘Hackathon’ of brainstorm sessie
te organiseren
· Je draagt bij aan het internationale Fietsburgemeester Netwerk door je
verhalen, projecten en bronnen te delen zowel als dat je samen werkt met je collega
Fietsburgemeesters om evenementen op te zetten
· Je bent Fietsburgemeester voor een periode van twee jaar, hierna worden er
opnieuw selecties gehouden om een opvolger te vinden

Regels
·

Je bent Fietsburgemeester op vrijwillige basis

· Als Fietsburgemeester werk je als individu: dit betekend dat je geen onderdeel
kan uitmaken van een instelling, organisatie of product met commerciële
interesses.
· De Fietsburgemeesters moet in dezelfde stad wonen als hij/zij
Fietsburgemeester zal zijn
·

Je kunt je opnieuw inschrijven als Fietsburgemeester na de tweejarige periode

· Zodra je het vragenformulier hebt ingevuld geef je BYCS de volle toestemming
om jouw naam te gebruiken gedurende de campagne voor promotionele
doeleinden.

