
Uitnodiging
Mobility Challenge feest 
Datum
Tijd
Locatie

Zaterdag 18 maart 2023
Van 12.00 uur tot 16.00 uur
Schoolplein Willem van Oranje 
Hendrick Croesinckstraat 36
3074 PG Rotterdam



Beste bewoner van de Walravenbuurt,

Vorige maand kreeg u een flyer van ons 
in de brievenbus. We informeerden u 
over de Mobility Challenge en vroegen u 
een vragenlijst in te vullen.

Met de ingevulde vragenlijsten hebben 
we een goede indruk gekregen wat 
bewoners van hun wijk vinden, hoe ze 
reizen en of ze mee willen doen met 
deze uitdaging. Meer dan de helft van 
de bewoners die de vragenlijst invulden, 
wil meedoen. En dat is goed nieuws! 
Hoe nu verder? 

Mobility Challenge feest
Op zaterdag 18 maart organiseren we 
een Mobility Challenge feest. Een 
feestelijke middag waar u alles te weten 
komt over de Mobility Challenge en over 
deelvervoer en meer. Wat kunt u 
verwachten?

■ Alles over de Mobility Challenge.
■ Deelvervoer (scooters, (bak)fietsen 

en auto's) uitproberen. Nog nooit 
gedaan? Geen probleem, wij helpen 
u graag.

■ Ontwerpers laten u zien wat de 
mogelijkheden zijn met de 
parkeerplaatsen en deelvervoer 
hubs (verzamelplekken) in de buurt. 
Uw mening is belangrijk!

■ Veel te doen voor de kinderen, zoals 
een springkussen en het versieren 

van hun eigen fiets.
■ Ga in gesprek met de Mobility 

Challenge coach voor tips over 
goedkoper en leuker reizen.

■ Gratis poffertjes, koffie en thee.

Meedoen?
Het feest is de start van de werving van 
deelnemers voor de Mobility Challenge. 
Aanmelden kan ook op deze middag. 
Kunt u niet komen, maar wilt u wel 
meedoen? Meld u aan voor 23 april op 
www.rotterdam.nl/mobilitychallenge

Wanneer gaat de Mobility 
Challenge door?
Of de Mobility Challenge echt doorgaat 
hangt af van het aantal deelnemers. Als 
genoeg bewoners zich aanmelden, gaan 
we samen de uitdaging aan en starten 
we in mei de Mobility Challenge.

Voor meer informatie ga naar 
www.rotterdam.nl/mobilitychallenge
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