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Goed op weg

Den Haag is goed op weg om de toegankelijkheid voor iedereen te verbeteren. 
Om dat te laten zien, sluit de Gemeente Den Haag het themajaar ‘Verkeer en 
Mobiliteit’ af met de Electric Supercar Stadsrally. Vanaf het Spuiplein maken de 
nieuwste elektrische auto’s, supercars, klassiekers en allerlei andere elektrische 
voertuigen zoals scootmobielen en Segways een tour door de stad. Tijdens de 
tour worden de nieuwste werkzaamheden op het gebied van toegankelijkheid 
uitgelicht in de vorm van een leerzame puzzelrit van ongeveer 1,5 uur.

De campagne is voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, maar 
iedereen mag meedoen. Daarom zijn er de volgende mogelijkheden:

1) Ik heb een elektrische auto of een bijzondere auto zoals een sportwagen, of  
 een klassieker en ik wil graag iemand met een beperking een bijzondere rit  
 aanbieden. 

2) Ik heb een beperking of chronische ziekte en wil graag meerijden met een   
 elektrische of bijzondere wagen.

3)  Ik heb een scootmobiel of elektrische rolstoel en ik wil zelfstandig de 
 toer doen.

4)  Ik wil met één van de beschikbare Segways op 
 pad met de gezamenlijke Segway toer.

Hoe doe ik mee?



Goed op weg

Vul het aanmeldformulier in op www.denhaagenhandicap.nl

Of stuur een mailtje naar info@stadsrally.nl
Vermeld daarin: Ja, ik doe mee met de Stadsrally. 
Naam, adres, e-mailadres, (mobiel)telefoonnummer en leeftijd.

Kruis aan wat van toepassing is
[   ] Ik heb een elektrische auto of een bijzondere auto zoals een   
 sportwagen, of een klassieker en ik wil graag iemand met een  
 beperking een bijzondere rit aanbieden. 
  - Wat voor soort auto?
  - Hoeveel personen kunnen er meerijden in de auto?
[   ] Ik heb een beperking of chronische ziekte en wil graag meerijden  
 met een elektrische of bijzondere wagen.
 [   ] Visuele beperking
 [   ] Auditieve beperking
 [   ] Lichamelijke beperking
 [   ] Verstandelijke beperking
 [   ] Chronisch ziek (bv epilepsie)
[   ] Ik heb een scootmobiel of elektrische rolstoel en ik wil    
 zelfstandig de tour doen.
[   ]  Ik wil met één van de beschikbare Segways op pad met de   
 gezamenlijke Segway tour

Wij nemen contact met je op en houden je op de hoogte!

Ja, ik doe mee met de Stadsrally!

www.stadsrally.nl
www.denhaagenhandicap.nl

facebook.com/stadsrally
twitter.com/stadsrally


