
Beste handelaars, 
 
In maart 2022 gaat de campagne “Vorselaar trapt en stapt“ van start. We willen met deze 
actie inwoners aanzetten om zich voor korte afstanden meer te voet of per fiets te 
verplaatsen. Dat is gezonder, zorgt voor meer sociaal contact, is beter voor het klimaat, 
veiliger en soms nog sneller ook. Zowel de gemeente, alle Vorselaarse scholen en de 
verschillende adviesraden (duurzaamheid, mobiliteit en lokale economie) hebben hiervoor 
hun krachten gebundeld. Inwoners, schoolgaande kinderen en leraars zullen in deze 
campagne worden beloond wanneer ze wandelen of fietsen naar hun school, werk of winkel. 
Het budget hiervoor komt van de gemeente maar ook van de adverterende handelaars. 
 
In de campagne is een belangrijke rol weggelegd voor winkeliers, horeca en andere 
ondernemers. Net zoals bij de recente succesvolle eindejaarsactie “Wel hier, niet daar, koop 
in Vorselaar!” worden onze inwoners gemotiveerd om bij meerdere lokale handelaars te 
kopen.  
 
Info Vorselaar, de sociale media van de gemeente maar ook 4 aparte folders in alle 
Vorselaarse bussen zullen de campagne “Vorselaar stapt en trapt” maximaal ondersteunen. 
Voor deze actie wordt adverteren via de gemeentelijke infokanalen éénmalig wel mogelijk 
gemaakt, wat de kracht van de advertentie alleen maar sterker maakt. 
 
Er zijn 3 formules mogelijk: 
Formule A: € 50 (éénmalig/voor 2 jaar)  

- Vermelding in 4 folders met spaarkaart (in het voor- en het najaar in elke 
brievenbus bedeeld); 

- Vermelding op de themawebsite www.staptentrapt.be; 
- Deelname aan de stickeractie (vermelding deelnemende zaak, stickers, affiche en 

opvallend logo aan inkom). 
 

Formule B: € 100 (éénmalig/voor 2 jaar)  
- Formule A plus;  
- Een gepersonaliseerde advertentie in 4 folders met spaarkaart; 
- Een gepersonaliseerde advertentie in "Info Vorselaar" (3800 bussen);  
- Een gepersonaliseerde vermelding op de themawebsite www.staptentrapt.be; 
- Een gepersonaliseerde advertentie via gemeentelijke sociale media.  
 

Formule C: € 250 (éénmalig/voor 2 jaar)  
- Formule B Plus; 
- Statuut mede-hoofdsponsor van de actie; 
- Gepersonaliseerde banner als hoofdsponsor actie (2 jaar lang);  
- Organisatie van een actie aan uw zaak.  

 
Praktisch 
Aan elke adverteerder wordt een factuur bezorgd. Het bedrag (€ 50, € 100 of € 250) is 
éénmalig en de adverteerruimte geldt voor 2 jaar. Een basispakket van € 100 is circa 1/5e 
van wat u voor een kleine commerciële advertentie (bv. op een stratenplan of een 
weekblad) zou betalen.  

http://www.staptentrapt.be/
http://www.staptentrapt.be/


Op verzoek kan u ook prijzen in natura ter winkelwaarde van € 50, € 100 of € 250 
aanleveren. De gemeente verdubbelt het verzamelde prijzengeld (ook de waarde in natura). 
De prijzenpot voor de stappers en trappers zal uitgereikt worden in natura of in Vorselaarse 
cadeaubonnen. De gestempelde spaarkaarten worden in de brievenbus van de bibliotheek 
ingeleverd. Info Vorselaar verschijnt 10 x per jaar in 3800 bussen. Een uitgebreide 
gemeentelijke campagne ondersteunt 2 jaar lang “Vorselaar trapt en stapt”.  
Spandoeken en grote alu-borden borden van de campagne verschijnen 2 jaar lang in het 
Vorselaarse straatbeeld. 
 
En er is nog meer: 
Ook niet-commerciële partners van de gemeente worden aangeschreven om de campagne 
nog meer glans te geven. Uw logo met tekstje en contactgegevens wordt permanent op een 
aparte themawebsite www.staptentrapt.be geplaatst. Verschillende acties, gespreid over 2 
jaar, kunnen prijzen opleveren voor verschillende doelgroepen. 
 
Wist u trouwens dat:  
De trage weggebruikers de komende jaren heel wat extra aandacht en faciliteiten krijgen. Er 
zijn heel wat investeringen in veilige schoolomgevingen, weginfrastructuur, fietspaden en 
fietsenstallingen gepland. 
 
U heeft deze brief gelezen  hoe gaat het nu verder? 
De komende weken zal u door collega-handelaars uit de werkgroep lokale economie, 
vrijwilligers en medewerkers van de gemeente worden gecontacteerd om uw deelname te 
bespreken. We gebruiken voor de advertenties standaard de info uit de Vorselaarse 
bedrijvengids. https://vorselaar.be/bedrijvengids/. Gebruikt u graag andere info dan kan je 
die aanleveren op een centraal emailadres dat tijdens de ganse campagne zal worden 
gebruikt: staptentrapt@vorselaar.be.  
  
We willen u via www.staptentrapt.be al graag een inkijk geven in de campagne, het 
projectlogo en de diverse mogelijkheden tot participatie. Verschillende acties kunnen prijzen 
opleveren voor verschillende doelgroepen de komende jaren. Het geheel is een boeiende en 
wervende campagne.  
  
We danken graag alle partners en de bedenkers van deze actie. U alvast bedankt voor de 
samenwerking! 
 
Namens de werkgroep lokale economie, werkgroep duurzaamheid, werkgroep mobiliteit, de 
Vorselaarse scholen, politie, Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde en gemeente Vorselaar 
 

http://www.staptentrapt.be/
https://vorselaar.be/bedrijvengids/
http://www.staptentrapt.be/


VORSELAAR STAPT & TRAPT

HOE KAN JE MEEDOEN

ALS HANDELAAR?

WAT GAAN WE DOEN?

WAT KRIJG JE ERVOOR?

1 maart tot 1 juni
1 september tot 1 december

Grote wandel- en fietsactie
in 2022 en 2023:

Inwoners positief aanmoedigen om zoveel
mogelijk te stappen of te trappen naar school,
naar lokale handelaars, naar verenigingen, ...
Inwoners kunnen stickers verzamelen via een
spaarkaart. 

Elke maand worden er prijzen uitgedeeld (in
lokale geschenkbonnen) en na elke periode
worden er nog extra laureaten gekozen.

Voor deze actie werken we een sterk
communicatieplan uit: huis-aan-huis verdeling
van 4 kleurrijke folders met spaarkaart,
maandelijkse rubriek in Info Vorselaar,
www.staptentrapt.be, getuigenissen met
bekende Vlamingen op sociale media, borden
bij ingangswegen, banners aan scholen, ...

Afhankelijk van gekozen formule kan je jouw
handelszaak op bepaalde kanalen in de kijker
zetten. Je ontvangt sowieso tegen een heel
voordelig tarief (advertenties in een streekblad
of stratenplan zijn bijvoorbeeld veel duurder!)
de nodige zichtbaarheid.

We stimuleren de inwoners om zoveel mogelijk
verschillende stickers te sparen (verschillende
kleuren per type handelaar) om zo meerdere
lokale handelaars te ondersteunen.

Sowieso werk je als deelnemende handelaar
mee aan een duurzaam Vorselaar!

Vermelding in 4 folders met spaarkaart
(in het voor- en het najaar in elke
brievenbus bedeeld)
Vermelding op de themawebsite
Deelname aan stickeractie (vermelding
deelnemende zaak, stickers, affiche en
opvallend logo aan inkom)
Geen gepersonaliseerde advertentie in
folders, Info Vorselaar of sociale media

Gepersonaliseerde advertentie in 4
folders met spaarkaart (in het voor- en
het najaar in elke brievenbus bedeeld)
Gepersonaliseerde advertentie in 
 "Info Vorselaar" (3800 bussen)
Vermelding op de themawebsite
Een gepersonaliseerde advertentie via
gemeentelijke sociale media
Deelname aan stickeractie (vermelding
deelnemende zaak, stickers, affiche en
opvallend logo aan inkom)

Mede-hoofdsponsor van de actie
Gepersonaliseerde banner als
hoofdsponsor actie (2 jaar lang)
Organisatie van een actie aan uw zaak
Alle opties formule €100 (hierboven)

Er zijn verschillende sponsorformules mogelijk
zodat zowel een kleine als grotere handelaar
actief 2 jaar lang kan deelnemen aan onze
actie. Bedrag kan ook in waardebonnen of
grote "in natura"-prijzen die minstens dat
netto-bedrag in waarde vertegenwoordigen.

Formule A: € 50 (éénmalig/voor 2 jaar)

Formule B: € 100 (éénmalig/voor 2 jaar)

Formule C: € 250 (éénmalig/voor 2 jaar)



TEASERS / MEER INFO

BANNER SCHOLEN

LOGO

INFO VORSELAAR

MEER INFO

Vragen? Suggesties? Wil je graag
deelnemen? 

Contacteer ons via
staptentrapt@vorselaar.be of 
014 50  71 29.
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