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10 > 18 december 2016

is milieubewust

DOE MEE!

Beste,

Een wijze man zei ooit: ‘De aarde is niet van ons. De aarde is van onze kinderen, wij hebben ze alleen maar in 
bruikleen.’ Uiteraard had hij overschot van gelijk. Voor de volgende generaties moeten we inspanningen doen 
om het milieu te beschermen. 

Als Vlaams minister van Energie ben ik een fervent voorstander van schone voertuigen. Dat zijn elektrische 
wagens, elektrische fietsen of brommers en voertuigen op aardgas of waterstof. Deze zogenaamde clean 
power-voertuigen zijn overal aan een opmars bezig, Vlaanderen kan dus niet achterblijven. Het is daarom 
broodnodig dat we vaart zetten achter alle vernieuwende initiatieven. 

Vanuit de Vlaamse regering willen we de verkoop van deze milieuvriendelijke voertuigen blijven stimuleren. 
Schone voertuigen krijgen belastingvoordelen, voor zero emissie voertuigen geven we tijdelijk een bijkomende 
premie en we werken aan de uitrol van laadinfrastructuur. Maar er is meer! Van 10 tot 18 december organ-
iseren we de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Speciaal om die week aan te kondigen, hebben we 
een nieuwe campagne uitgewerkt waarmee we het brede publiek op een positieve manier willen aanspreken. 

Het kernwoord van onze nieuwe campagne is #tankjewel. Of tank goed; kies voor een schoon voertuig.
Uiteraard is het ook een knipoog naar ‘dank je wel’. We bedanken mensen bij voorbaat voor hun fijne keuze. De 
slogan #tankjewel schrijven we met een hashtag, omdat we nu eenmaal in een snelle wereld van digitale 
boodschappen leven en daar volop gebruik van willen maken. Ook buiten het internet zullen we via verschillen-
de kanalen de milieuvriendelijke voertuigen in de spotlights zetten.

Maar toch kan de campagne alleen maar slagen als we een zo breed mogelijk draagvlak creëren om de 
boodschap uit te dragen. En daarvoor reken ik op uw steun. 

In de eerste plaats vraag ik u om onze slogan #tankjewel mee te nemen in uw eigen communicatie (bijvoor-
beeld in uw advertenties en in het gebruik van sociale media). Verder hoop ik dat u het promotiemateriaal dat 
wij u zullen bezorgen optimaal zult inzetten. Op het digitale promomateriaal kunt u intekenen via 
http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier. Ook uw eigen initiatief is meer dan 
welkom. Wanneer u in die week zelf acties op touw zet, helpt u de zaak zeker mee vooruit.

Veel succes en
#tankjewel !

Bart Tommelein
Vlaams minister van Energie
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