
Binnenstad Arnhem Challenge 2021

Wat is mijn idee voor de stad?



Voldoet het aan de gestelde speerpunten?

 Originaliteit

(wel in het buitenland gezien, maar nooit in Nederland)

 Duurzaam

 Mensen verbinden

 Groen, creatief en vrij

 Toekomstbestendig

 Organisatorisch, technisch en financieel haalbaar

Ja !!



Maakt het idee Arnhemmers blij?

Ja! Maar, het maakt niet alleen Arnhemmers blij, maar iedereen die 

Arnhem bezoekt. Het concept is niet gebonden aan taal, leeftijd, 

cultuur, religie of achtergrond.

Zeker na meer dan een jaar een door corona beperkt leven, is het fijn

weer buiten te kunnen zijn en verrast te worden door dit concept in 

het straatbeeld.



“Maar wat is nou het idee?”

Ik heb het traffic light love genoemd.

Door middel van zwarte ronde stickers, met een uitsnede van een hart, 

kunnen rode stoplichten worden beplakt, waardoor men niet meer tegen 

ronde rode verlichting aan kijkt, maar een rood hart! 

Kijk snel verder voor een concreet voorbeeld! 



van… naar…



van… naar…



(Online) presentatie

Het domein www.trafficlightlove.nl (en trafficlightslove.nl) heb ik tevens

geregistreerd, voor als het concept aan de buitenwereld kan worden

gepresenteerd. 

In een later stadium, kan er natuurlijk van buiten de grenzen van Arnhem 

aandacht gegeven worden aan het concept.

http://www.trafficlightlove.nl/


Informeel onderzoek in sociale omgeving

Ik heb 14 mensen in mijn nabije omgeving gevraagd, wat ze hier van vonden.

Familieleden tussen 15 en 65 jaar en vrienden en kennissen tussen 35 en 50 jaar. 

Feitelijk was iedereen erg verrast en enthousiast. 

Men heeft niet positief gereageerd ‘omdat ik het ben’, 

maar omdat ze het oprecht een leuk, origineel en bijzonder concept vonden. 

Niemand had het ooit eerder gezien.



Dit concept voldoet aan nagenoeg alle gestelde wensen en eisen

Gezien de reacties die ik kreeg van mijn sociale omgeving, 

denk ik dat dit concept supersterk in al zijn eenvoud is. 

Een relatief eenvoudig verwijderbare sticker is goedkoop en duurzaam.

Hier heb ik reeds onderzoek gedaan: ik kan zó de stickers bestellen, die

goed hechten op (vervuild) glas, milieuvriendelijk zijn en ook weer eenvoudig

te verwijderen zijn.



Wie ben ik?

Christian van Ekeris, 45 jaar, al bijna mijn hele leven woonachtig in Arnhem 

en werk onder andere voor Rozet in Arnhem als digital marketeer en draag via 

die route ook al veel bij aan taal, kunst en erfgoed voor Arnhemmers. 



Mocht dit concept één van de winnende ideeën worden

Mocht dit concept tot één van de winnende concepten behoren, 

dan zou ik de gewonnen prijs willen doneren aan een goed doel,

her-investeren in de stad of aan financieel minder bedeelden. 

Dat zouden we gezamenlijk kunnen bekijken! 



Anderen over Traffic Light(s) Love



Contactgegevens

Christian van Ekeris
cvanekeris@24bricklane.nl
Telefoonnummer 06-39511409

Tot slot

Laten we na het moeilijke 2020 jaar, iedereen een hart (!) onder de riem steken met dit

concept. Deze vorm van “licht-therapie” zal een glimlach toveren om iedereen die Arnhem 

bezoekt.

Met enige energie kunnen we media-aandacht genereren van ver buiten de grenzen van 

Arnhem; dat zou ook een mooi stukje promotie zijn voor Arnhem, en dan met name voor

alle ondernemers die erg veel last hebben (gehad) van de corona-crisis.

mailto:cvanekeris@24bricklane.nl

