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Fietsberaad Vlaanderen is hét kenniscentrum voor fietsbeleid. Goede praktijken 
delen en investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek vormen de focus. Zo 
stimuleert en ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de dynamiek van overheden 
die hun fiets beleid willen versnellen.

Fietsberaad Vlaanderen is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, op 
initiatief van de Vlaamse Minister bevoegd voor mobiliteit.
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UITDAGINGEN IN HET FIETSBELEID NA DE LOKALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN

1. Inleiding

De Vlaamse Regering richtte in het voorjaar van 2014 Fietsberaad 
Vlaanderen op, na een resolutie die kamerbreed werd goedgekeurd 
in het Vlaams Parlement. Het kenniscentrum voor fietsbeleid werd 
ondergebracht bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeen
ten. De kennis die het verzamelt, verspreidt en ook zelf ontwikkelt, 
staat ter beschikking van alle overheden (Vlaamse overheid, pro
vincies, steden en gemeenten) en hun adviseurs (studiebureaus, 
consultants, …) betrokken in de realisatie van het fiets beleid.

Het fietsbeleid in Vlaanderen kwam in het voorbije decennium steeds nadrukke
lijker op het voorplan. De voorbije legislatuur heeft – zowel op gemeentelijk, pro
vinciaal als Vlaams niveau – duidelijk gemaakt dat er rond het fietsbeleid minder 
ideologische discussie is dan vroeger. De fiets is niet langer links of rechts, in alle 
politieke stromingen zijn er beleids makers die de fiets een vanzelfsprekend middel 
vinden waarmee mensen zich zorgeloos moeten kunnen verplaatsen. Ze geloven 
in de kracht van een fietsbeleid, niet als doel op zich, wel om hiermee een bijdrage 
te leveren aan verschillende acute beleids doelstellingen die betrekking hebben op 
de bereikbaarheid van onze steden en gemeenten, op de leefkwaliteit van onze 
omgeving en op de gezondheid van individuele burgers. 

Vlaanderen is de derde fietsregio van Europa. Na Nederland en Denemarken 
wordt er in Vlaanderen het meest gefietst. Vandaag profileert Kopenhagen zich 
wereldwijd als dé fietsstad, maar net na de tweede wereldoorlog werd er in 
Antwerpen meer gefietst dan in de Deense hoofdstad. Vandaag gaan wij naar 
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Kopenhagen om te zien hoe het succesvolle Deense fietsbeleid ons kan inspireren. 
Het komt er dus op neer dat we opnieuw moeten ontwikkelen waar we ooit goed 
in zijn geweest. Uiteindelijk is dat maar een goede 60 jaar geleden... 

Dat klinkt vandaag behoorlijk ambitieus, maar we moeten ons vooral bewust zijn 
van het feit dat er in heel wat Vlaamse steden en gemeenten niet alleen bouwste
nen maar ook bouwvakkers te vinden die het fundament zijn voor deze toekomst
visie. Steden en gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid hoeven dus niet 
van een wit blad te vertrekken. 

Deze nota weerspiegelt de uitdagingen waar het fietsbeleid in Vlaanderen 
vandaag voor staat en de noden die Fietsberaad Vlaanderen uit onderzoek en 
contacten in het werkveld detecteert. Het vertalen van deze noden naar partijpro
gramma’s en bestuursakkoorden zal een belangrijke bijdrage leveren aan het veilig 
bereikbaar houden van onze steden en gemeenten, aan het vrijwaren van de open 
ruimte en leefkwaliteit van onze omgeving en aan gezonde burgers die minder 
kosten aan de sociale zekerheid. 

We zijn uiteraard bereid om hierover met u verder in debat te gaan. 
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2. Sterk Fietsbeleid: 
de argumenten

Fietsen is in de eerste plaats een gemakkelijke en aantrekkelijke manier 
van verplaatsen. Voor de overheid is fietsbeleid aantrekkelijk omdat 
het ruimtebeslag en de financiële inspanningen — alle verhoudingen in 
acht genomen — beperkt zijn. De return on invest ment is echter groot. 
Fietsbeleid betaalt zichzelf terug in minder files, meer leef kwaliteit en 
een gezondere bevolking. Met veilige infrastructuur én voorzieningen 
kan de fiets uitgroeien tot een volwaardig en vanzelfsprekend trans
portmiddel voor iedereen. Het is een transport modus die onmisbaar is 
in de mix van vervoersmiddelen in elke stad en gemeente.

Fietsbeleid verdient een normaal en volwaardig onderdeel te zijn van het mobili
teitsbeleid én van de bredere beleidscontext. Het is een middel om een belangrij
ke, rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage te leveren aan verschillende beleids
uitdagingen en maatschappelijke kwesties die vandaag spelen. Het fietsbeleid 
vereist – net zoals beleid voor alle andere vervoerswijzen – consequente aandacht 
en sturing. Bovendien ontwikkelt de fiets zich steeds meer en steeds breder als 
multiinzetbaar, zowel voor het transport van personen als van goederen. Dat 
vraagt beleidsaandacht.

Naarmate de fiets meer positie (en ook plaats) inneemt als mobiliteitsoplossing, 
ontstaat ook meer discussie over de ruimte die hij moet krijgen. Dat is vaak een 
fietspad, maar lang niet altijd noodzakelijk. Soms komt het er ook op aan de plaats 
van andere vervoerswijzen te herorganiseren, zodat de fiets gericht meer ruimte 
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krijgt of voor nog meer kinderen en volwassenen de meest vanzelfsprekende 
keuze kan worden. Het grote deel van onze verplaatsingen gaan over een beperkte 
afstand, die perfect fietsbaar is. 15,45% van alle verplaatsingen gebeurt vandaag 
met de fiets, terwijl 50% van alle verplaatsingen korter zijn dan 5 km (OVG 5.2). 
Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de fiets voor korte, stedelijke verplaatsingen 
in de meeste gevallen zelfs het snelste vervoermiddel is. 

Fietsbeleid gaat over meer dan technisch correcte fietspaden aanleggen: het 
gaat over een samenhangend geheel van maatregelen die voor iedereen stads en 
dorpscentra veilig en bereikbaar houden. Dat kan door te verleiden en te sturen. 
Meer fietsgebruik is daarvan het resultaat. De fiets is een erg toegankelijk én 
goedkoop – en daardoor ook erg solidair – transportmiddel. Fietsbeleid werkt aan 
een cultuur waarin het fietsgebruik voor kinderen én volwassenen een gewone en 
evidente keuze is, binnen een fietsvriendelijke omgeving. 

Zoals reeds gezegd genereert een fietsbeleid ook andere, meer maatschappelijke 
en soms onzichtbare opbrengsten: op het vlak van gezondheid, sociale inclusie, 
klimaat, geluidsoverlast, ruimtelijk beleid, verkeersveiligheid, congestie, econo
mie, publieke financiën,… 

Overheden met een sterk uitgebouwd fietsbeleid tonen zich veerkrachtiger dan 
andere.

Leestip: Fietsberaad Vlaanderen publiceerde in december 2015 “Sterk 
Fietsbeleid – handboek voor lokale actie”, met inzichten, argumenten en 
werkwijzen voor steden en gemeenten die starten met het uitbouwen van een 
fietsbeleid of die willen doorgroeien in hun beleidskeuzes. Ook voor andere 
beleidsniveaus en organisaties bevat het boek veel relevante informatie.
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3. Drie werven voor een 
sterk fietsbeleid

Vlaanderen is de voorbije jaren onzorgvuldig omgesprongen met de 
beschikbare ruimte. De afstanden van onze woonplaats tot waar we 
werken en waar we school lopen, zijn enorm toegenomen. Samen 
met een perifeer ziekenhuis plannen we ook de ringweg er naartoe. 
Met een groot parkeerplein erbij. Ernaast komen grote winkel
oppervlakten. Nog steeds bouwen en nemen we ruimte in vanuit 
een autoperspectief. Het verklaart ook waarom we er slechts moei
zaam in slagen om onze verkeersveiligheid te verbeteren en waarom 
nog veel mensen fietsen als onveilig ervaren, voor zichzelf of voor 
hun kinderen.

Toch wint in stedelijke agglomeraties het fietsgebruik opnieuw terrein. De Fiets
Telweek geeft aan dat het fietsgebruik jaarlijks met 2 à 6 % stijgt. Het gaat mee 
met de groei van de mobiliteit in zijn geheel. In stedelijke omgevingen én langs 
fietssnel wegen zien we wel een groter aandeel, maar het vermoeden is dat dit op 
Vlaams niveau deels wordt gecompenseerd door een (lichte) achteruitgang of 
stagnatie in landelijke gemeenten. Maar ook in een aantal landelijke gemeenten 
groeit het fietsgebruik: stimulerende campagnes gaan er samen met een sterke 
focus op meer verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op de bestaande 
infrastructuur. 
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Overheden kunnen de groei van het fietsgebruik versterken. Vaak wordt in één 
adem naar technologische ontwikkelingen verwezen, die dingen mogelijk maken 
en die zouden eisen dat de overheid zich met meer terughoudendheid moet 
opstellen. Dat is onterecht. Overheden blijven beleidsmaker, wegbeheerder, 
vergunningverlener, handhaver,... Door digitale evoluties krijgen ze nieuwe moge
lijkheden om marktpartijen te betrekken bij de uitvoering van de beleidsagenda’s. 
Maar nieuwe technologie brengt evenzeer nieuwe vragen met zich mee. Die ont
wikkelingen zijn nu al zichtbaar op het terrein en zullen ook in de mobiliteitssector 
toenemen. Denk maar aan rekeningrijden, trajectcontrole, de zelfrijdende auto of 
de sturende rol in het straatparkeren. Maar evengoed op het vlak van deelfietssys
temen, het beheer van fietsparkeerlocaties of beloningssystemen. 

Overheden die helder en duidelijk beleidsdoelstellingen en ambities kunnen 
formuleren rond het fietsgebruik, zullen door het betrekken van externe partijen 
makkelijker resultaat halen. Binnen die context zijn er drie belangrijke werven 
voor een sterk fietsbeleid: (1) creëren van nabijheid en bereikbaarheid, (2) veilige 
fietsinfrastructuur en (3) ruimte voor fietsparkeren. Voor elk van deze werven 
doen we concrete beleidsvoorstellen.

We verwijzen daarbij ook naar het Charter Sterk Fietsbeleid (zie bijlage). Daarin 
staan uitgangspunten en engagementen voor een sterk fietsbeleid. We willen aan 
alle overheids niveaus vragen om de ondertekening van het charter te hernieuwen 
voor de bestuursperiode 2019–2024 en concrete ambities te formuleren. Daarom 
geven we bij de beleidsvoorstellen al aan bij welke uitgangspunt of engagement 
het voorstel het meest aansluit.
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3.1 Werf 1: Nabijheid en bereikbaarheid

Wil Vlaanderen een échte fietsregio worden, dan is er voor alle overheden ten 
eerste een belangrijke opgave binnen het ruimtelijk beleid. Ziekenhuizen, scholen, 
winkels,… vragen om een locatie nabij of in de kern van steden en gemeenten. 
Zo moeten mensen zich uiteindelijk niet alleen minder ver verplaatsen, maar 
loont het ook om andere mobiliteitsopties dan de auto goed uit te bouwen. Door 
nabijheid te creëren, krijgen we goedkoper openbaar vervoer en kan ook de 
frequentie omhoog. De bus stopt niet alleen aan de school, maar komt ook voorbij 
aan het ziekenhuis. En door nabijheid rendeert het fietspad niet alleen voor de 
school, maar ook voor de supermarkt om de hoek. Er is een absolute nood, ook in 
kleinere gemeenten, om het centrum als dusdanig uit te bouwen. De essentie is 
bereikbaar heid creëren. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zijn 
communicerende vaten: ze versterken elkaar. Onderzoek heeft aangetoond dat 
wie meer fietst, ook meer het openbaar vervoer gebruikt en omgekeerd. 

Door in te zetten op nabijheid komt er ook ruimte voor extra fietsinfrastructuur. 
Niet door er aan te leggen, maar omdat in een aantrekkelijke kern de behoefte 
vermindert om de auto te gebruiken. Die aanpak zorgt ervoor dat heel wat straten 
aangename fietsstraten kunnen worden. Daarvoor hoeven we ze niet eens zo in 
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te richten. De groei van het fietsverkeer kan enkel opgevangen worden door de 
bestaande ruimte te herverdelen.

Ook de uitbouw van een regionaal deelfietsensysteem aan stations en hoofdhal
tes, afgestemd en geïntegreerd in het openbaar vervoer, kan een bijdrage leveren 
aan een betere bereikbaarheid van centraal gelegen diensten en functies. Door het 
gecombineerde aanbod van een bushalte met deelfietsen en auto’s en eventueel 
nog andere functies, bouwen lokale besturen aan herkenbare mobiliteitspunten. 
Dit proces kan concreet vorm krijgen in de werking van de vervoerregio’s. 

Het haakt ook goed in op een pleidooi van een rechtvaardige mobiliteit (én 
bereikbaarheid voor iedereen). Perifere ontwikkelingen maken autoafhankelijk 
en brengen voor overheden bijkomende directe en indirecte kosten met zich mee. 
Fietsinfrastructuur en openbaar vervoer zijn voor iedereen toegankelijk en dragen 
ook bij aan een solidaire samenleving.
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Beleidsvoorstel Werf 1: 
Nabijheid en bereikbaarheid C
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1. De ruimtelijke verwevenheid met en nabijheid 
van andere functies heeft een belangrijke 
impact op het fiets en OVpotentieel van 
een locatie. Bij ruimtelijke beslissingen rond 
grote functies (winkelcentra, ziekenhuizen, 
scholen,…) wordt een bereikbaarheids analyse 
– ook vanuit fietsperspectief – gemaakt.

1, 7 ✔ ✔ ✔

2. Er wordt gestreefd naar hogere dichtheden in 
kernen, die bijdragen aan meer bewoning op 
fietsafstand van functies in de kern en dus aan 
een groter fietspotentieel.

3, 4 ✔ ✔

3. Ruime parkeernormen voor woonprojecten in 
de kern worden afgewogen tegenover lagere 
normen in combinatie met een aanbod aan 
auto en of fietsdelen, waarin de ontwikkelaar 
participeert.

4, 7 ✔

4. Een regionaal dekkend deelfietssysteem 
verhoogt de actieradius van openbaarvervoer
knooppunten. In het kader van het project 
basisbereikbaarheid en de rol van de vervoer
regio’s worden stations en knooppunten met 
veel fietspotentieel hiermee uitgerust.

5, 8 ✔ ✔
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3.2 Werf 2: Pleidooi voor meer fietskwaliteit en  
 -veiligheid.

8 en 80jarigen zouden de norm moeten zijn voor de kwaliteit en fietsveiligheid 
van de publieke ruimte. Gil Peñalosa verdedigde met overtuiging deze stelling op 
de VVSGTrefdag in oktober 2017.

De inhaaloperatie op het vlak van fietsveiligheid is onmiskenbaar ingezet. Toch 
wordt ze steeds urgenter omdat het fietsgebruik sterker dan ooit toeneemt. 
Europees onderzoek toont aan dat Vlamingen minder dan gemiddeld tevreden 
zijn over de fietsinfrastructuur. Fietsongevallen vormen een groeiend aandeel 
in ongevalstatistieken. Daarbij horen ook vele én een ondergeregistreerd aantal 
ongevallen zonder tegen partij.
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Knelpunten op het vlak van fietsveiligheid vragen om een duidelijke aanpak, ge
baseerd op heldere en eenduidige principes. De “duurzaamveilig”aanpak van het 
Nederlandse SWOV stelt dat het erop aan komt de verschillen in massa, snelheid 
en richting te beperken. Niet alleen de bestaande richtlijnen voor wegbeheerders 
moeten aan zo’n eenduidig principe getoetst worden, maar ook de bestaande in
frastructuur van verkeersregelinstallaties en fietspaden. Meer aandacht moet ook 
gaan naar de evaluatie van types van genomen maatregelen (rotondes, conflict
vrije verkeersregelinstallaties, fietssuggestiestroken, snelheidsbeleid,…) in concre
te dossiers. Resultaten van dergelijke evaluaties moeten bijkomende verfijning van 
de richtlijnen mogelijk maken. 

Een resultaatgerichte aanpak met een gerichte uitbreiding van de financiële 
middelen én opvolging lijkt aangewezen om de fietsveiligheid te verbeteren. Deze 
aanpak past in de vraag naar meer publieke investeringen. Wat destijds gedaan 
werd voor de zwarte punten, is ook nodig voor fietskwaliteit en veiligheid. De 
resultaten van de meetfiets kunnen de selectie van de meest prioritaire projecten 
helpen onderbouwen.

De fietssnelwegen zijn slechts een deel van het antwoord. Veilig fietsen kan niet 
zonder comfortabele fietsroutes op de kortere afstand, in de kern van steden en 
gemeenten. Fietsveiligheid creëren kan ook door te werken op de dominantie en 
de snelheid van het autogebruik in de dorps en stadscentra. Snelheids en par
keerbeleid en de opmaak van circulatieplannen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de objectieve en gepercipieerde fietsveiligheid, zonder aan effectieve bereik
baarheid voor andere modi in te boeten. Ook beleidsacties uit werf 1 (nabijheid en 
bereikbaarheid) hebben hierop hun effect. Deze zienswijze wordt samengevat in 
de slagzin “het beste fietsbeleid is een autobeleid”. 

Voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en erkende alternatieve rou
tes moeten naast fietspaden ook andere ingrepen ondersteund worden die veilig 
fiets verkeer aantoonbaar bevorderen.



Beleidsvoorstel Werf 2:  
Pleidooi voor meer fietskwaliteit 
en -veiligheid C
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5. Verkeerslichtenregelingen, breedte en materi
aalgebruik van fietspaden worden beter afge
stemd op een divers, vlot en veilig fietsverkeer 
en hogere fietskwaliteit.

2, 9 ✔ ✔ ✔

6. Wegbeheerders onderscheiden met een 
snelheidsbeleid en circulatieplannen het 
doorgaande verkeer en het bestemmingsver
keer. Zij verhogen hiermee de fietsveiligheid in 
gemengd verkeer en in verblijfsgebieden. 

2, 9 ✔ ✔

7. De aanpak van lichtgeregelde kruispunten en 
vrijliggende fietspaden langs gewestwegen 
(> 50 km/u) wordt versneld, op basis van een 
kader met heldere principes.

2, 9 ✔

8. Er wordt gewerkt aan een aangepast onder
steuningskader met evalueerbare normen voor 
investeringen in fietsvriendelijke infrastruc
tuur (meer dan fietspaden) op het Bovenlo
kaal Functioneel Fietsroutenetwerk en een 
goedgekeurd lokaal fietsnetwerk.

2, 9 ✔

9. Fietssnelwegen worden ruimtelijk geïn
tegreerd en missing links worden verder 
aangepakt. Het  afwegingskader “fietsers in 
voorrang” ondersteunt de keuze voor kruis
puntoplossingen op fietssnelwegen.

6, 10 ✔ ✔ ✔
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3.3 Werf 3: Fietsparkeren, thuis en op  
 bestemming

De komende jaren moet er meer aandacht gaan naar fietsparkeren. De uitdaging 
rond fietsparkeren zit hoofzakelijk op de plek waar de groei van het fietsverkeer het 
sterkst is: in de centra van steden en rond mobiliteitsknooppunten zoals stations 
en hoofd haltes van belangrijke bus en tramlijnen. En uiteraard op de plek waar 
mensen vertrekken: de eigen woning. Samengevat: aan het begin en eindpunt van 
fietsroutes moeten comfortabele en diefstalveilige parkeer voorzieningen zijn. 

Steeds meer gemeenten gebruiken voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten 
normen om het aantal fietsparkeerplekken vast te leggen. De vlotte beschikbaar
heid van een fiets, door een goed gesitueerde stalling, is zeker in appartements
gebouwen een belangrijk aandachtspunt. Maar ook bij grote voorzieningen in de 
kern (shopping, kantoren,…) is de locatie, de toegankelijkheid en het aanbod van 
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fietsstallingen belangrijk om aan te geven dat fietsers welkom zijn. Ook hier kan 
de overheid normen ontwikkelen. 

Net zoals in fietsveiligheid is er sprake van een noodzakelijke kwaliteitssprong, 
maar hier doen we het bijvoorbeeld al beter dan Denemarken. Duurdere fietsen 
vragen om beter beveiligde stallingen of kluizen, er is betaalbereidheid voor 
VIPparkeerplaatsen dichtbij het perron, er kan een betere rotatie gestimuleerd 
worden in de stationsparking, ook voor buitenmaatse fietsen moet er plaats 
gemaakt worden,... Fietsparkeren kan net zoals autoparkeren op enkele geconcen
treerde plekken (deels) betalend worden. Een kleine bijdrage van de gebruiker en 
een grote maatschappelijke winst door uitgespaarde autokilometers en parkeer
plaatsen maken het verhaal rendabel. 

In het fietsparkeren zal de technologische vernieuwing het snelst zijn intrede 
doen: een reservatie en afrekening van een kluis zal gebeuren in the cloud via 
een mobiliteits dienst en het mobiliteitsbudget, de combinatie eigenaarfiets kan 
gecontroleerd worden aan de toegang van de stalling,… Een platform – waaraan 
Fietsberaad Vlaanderen momenteel werkt – moet deze functionaliteiten onder
steunen. 



19

UITDAGINGEN IN HET FIETSBELEID NA DE LOKALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN

Beleidsvoorstel Werf 3:  
Fietsparkeren, thuis en  
op bestemming C
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10. Het schema “fietsparkeren aan mobiliteits
knooppunten” wordt gebruikt om het aanbod 
en het type van fietsparkeerplaatsen aan 
knooppunten (stations, haltes,…) te bepalen. 

4, 9 ✔ ✔

11. In projectvergaderingen en de omgevings
vergunning voor ruimtelijke projecten gaat 
aandacht naar het stallen fietsen. De gemeen
te gaat uit van normen en bepalingen opgeno
men in een stedenbouwkundige verordening 
die het aantal, de toegankelijkheid en locatie 
van de fietsstallingen bepaalt.

4, 9 ✔

12. In historische woonwijken met weinig 
ruimte voor fietsparkeren in de eigen woning 
wordt gewerkt aan een aanbod aan overdekte 
of inpandige buurtfietsenstallingen. 

5, 9 ✔

13. Bij evenementen en culturele manifestaties 
is er aandacht voor de bereikbaarheid per fiets 
en tijdelijke fietsstallingen. 

6, 8 ✔ ✔
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3.4 Nog meer fietsers werven

Uiteraard dekken hogervermelde thema’s niet alle aspecten van het fietsbeleid. 
In verschillende beleidssectoren zijn er ontwikkelingen die mensen stimuleren 
om meer de fiets te gebruiken of die de fiets zichtbaar maken in het straatbeeld. 
We stellen ook vast dat de introductie van elektrische voertuigen én fietsen in 
steden zorgt voor een aangepaste aanpak van distributiebedrijven en pakjesdien
sten. Door gebruik te maken van cargofietsen en het fietspad zijn ook de pakjes 
– net zoals de fietsers – sneller ter plaatse. Dat zorgt voor beleidsuitdagingen op 
het fietspad: het is er drukker, er zijn meer diverse voertuigen én de snelheden 
verschillen. Maar het heeft ook grote voordelen: een belangrijk aandeel van grote 
vrachtwagens kan geweerd worden uit stedelijke kernen.

Met deelfietssystemen kunnen ook nieuwe doelgroepen worden bereikt die op
nieuw de fiets ontdekken als een makkelijk transportmiddel.

Zoals al uitvoerig beschreven is de fiets een middel en geen doel op zich. Fietsbe
leid laat toe om samen te werken met collegaschepenen, gedeputeerden of minis
ters. Sport, welzijn, milieu, integratie,… ook daar kan fietsbeleid vorm krijgen. 

De overheid moet zich bewust zijn van de voorbeeldrol die het kan spelen.
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UITDAGINGEN IN HET FIETSBELEID NA DE LOKALE EN VLAAMSE VERKIEZINGEN

Beleidsvoorstel: 
Nog meer fietsers werven C
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14. De overheid stelt de eis naar de interoperabi
liteit tussen verschillende deelfietssystemen. 
Het vraagt ook dat het  openbaar vervoer 
zo’n interoperabiliteitsakkoorden afsluit met 
de aanbieders van deelfietsen. 

5, 8 ✔

15. De overslag van goederen naar kleinere, 
verkeersveiligere voertuigen wordt gestimu
leerd door de realisatie van stadsregionale 
distributiecentra en de samenwerking met 
fietslogistiek.

4, 6 ✔ ✔

16. De fiets als toegankelijk vervoermiddel voor 
iedereen wordt gepromoot en gestimuleerd 
met één of meerdere van volgende projec
ten: Fietsen zonder leeftijd, fietsbibliotheek, 
fietslessen voor nieuwkomers,…

3, 8 ✔ ✔

17. Onze organisatie investeert in een voor
beeldrol. Lokale verplaatsingen worden 
door mandatarissen en medewerkers zoveel 
mogelijk met de fiets afgelegd en dit wordt 
ook actief uitgedragen. 

1, 8 ✔ ✔ ✔
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Bijlage 
Charter “Sterk Fietsbeleid”

Samen met het boek Sterk Fietsbeleid presenteerde Fietsberaad 
Vlaanderen in december 2015 het Charter Sterk Fietsbeleid. Het 
charter legde alle overheden 7 uitgangspunten en 3 engagementen 
voor. We vroegen aan de Vlaamse overheid, de provincies en de 
steden en gemeenten om concrete acties te benoemen bij drie gese
lecteerde uitgangspunten en/of engagementen én deze te realiseren 
voor het einde van de bestuursperiode. 

We willen aan alle overheidsniveaus vragen om de ondertekening 
van het charter te hernieuwen voor de bestuursperiode 2019–2024 
en opniew concrete ambities te formuleren.
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Uitgangspunten

1. Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop

Fietsen is een snelle en makkelijke manier voor mensen om zich te verplaatsen. 
De fiets is voor bijna iedereen een toegankelijk en betaalbaar vervoermiddel. De 
fiets verzekert gelijkwaardigheid en draagt zonder hoge kost bij aan een solidaire 
samenleving.

2. Fietsen bevordert de verkeersveiligheid

Waar meer gefietst wordt, neemt de algemene verkeersveiligheid toe. De fiets ver
oorzaakt minder gevaar op de weg in vergelijking met het gemotoriseerde verkeer. 
Fietsen vermindert de menselijke kosten van verkeer. 

3. Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking

Fietsen draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid voor iedereen. 
Fietsen doet mensen spontaan bewegen en zorgt voor meer efficiëntie in de 
gezondheidsuitgaven. Fietsen bevordert het sociaal contact en heeft een emanci
perende werking omdat kinderen en ouderen zelfstandig mobiel kunnen zijn en 
blijven. Fietsen maakt mensen gelukkig.
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CHARTER “STERK FIETSBELEID”

4. Fietsen bespaart ruimte

Fietsen draagt bij aan de leefkwaliteit in steden en dorpen. Het is een robuuste 
en veerkrachtige vervoerswijze die de schaarse (publieke) ruimte beter benut en 
rechtvaardiger verdeelt. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten in de eerste 
plaats vlotte en veilig verbindingen garanderen voor fietsers en voetgangers.

5. Gebruik nieuwe technologieën 
die het fietsen bevorderen

De fiets is in volle ontwikkeling en wil in verschillende varianten opnieuw een rol 
opnemen in verschillende economische sectoren. Het potentieel van de elektrisch 
fiets, zowel voor personenvervoer als logistiek, is groot. Moderne fietsdeelsyste
men, maar ook technologieën om fietsdata te verzamelen en te verwerken kunnen 
het fietsbeleid verder versnellen.

6. Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel

Fietsers hebben een hoger beschikbaar inkomen omdat hun mobiliteitskosten klei
ner zijn. Fietsers winkelen lokaal en geven lokaal meer uit vergeleken met uitga
venpatronen gegenereerd door andere transportmodi. Een fietsbeleid ondersteunt 
dus de kernversterking van steden en gemeenten. 

7. Fietsen is duurzaam

Fietsen is – samen met wandelen – de meest duurzame verplaatsingswijze. 
Fietsen is energiezuinig en genereert geen emissies met schadelijke impact op het 
leefmilieu, de luchtkwaliteit of het klimaat. Voor langere verplaatsingen is het een 
onmisbare schakel in combinatie met openbaar vervoer. 
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Engagementen

8. Investeer in een fietscultuur

Maak van de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze. Speel als lokaal bestuur 
uw voorbeeldfunctie ten volle uit en laat zien wat de mogelijkheden zijn. Zet de 
fiets in voor gemeentelijke dienstverlening en overtuig ook partners (bedrijven, 
scholen, verenigingen) in het gemeentelijk beleid om dat te doen. 

9. Maak werk van comfort en 
veiligheid voor de fietser 

Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Nieuwe infrastructuur 
zal de veiligheid van de fietser verhogen. Hoe hoger de autointensiteit, hoe hoger 
de vraag naar vrijliggende fietsinfrastructuur met een hoge kost. Consequent het 
STOPprincipe hanteren bij infrastructuurwerken geeft fietsers meer ruimte en 
levert de hoogste maatschappelijke baten op. 

10. Luister naar fietsers 

Betrek burgers en fietsers bij de uitwerking van een fietsbeleid. Luister naar hun 
wensen en ga in gesprek over het fietsbeleid dat de gemeente wenst te voeren. 
Volg het effect van maatregelen voor fietsers op en communiceer hierover. Werk 
niet alleen aan een draagvlak maar ook aan een “vraagvlak” voor een sterk fiets
beleid.
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