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Charter ‘Sterk Fietsbeleid’
Meer dan 50 gemeenten gingen in 2015 aan de slag
met het charter ‘Sterk Fietsbeleid’, een opsomming
van 10 uitgangspunten en engagementen die concrete realisaties op terrein ondersteunen. Proficiat
aan alle gemeenten die zich de voorbije legislatuur
hebben ingezet. Hieronder volgt een greep uit de
concrete realisaties.

Boechout heeft een lokale verbindingsweg heraangelegd door middel van twee
brede vrijliggende fietspaden in roodbruin
asfalt en fietssuggestieoversteken met
ledverlichting.

Bonheiden ontwikkelde
een fietsontmoetingsplaats,
‘De Remblok’ en een fietsstraatroute
tussen het centrum van Bonheiden en
de scholen in Onze-Lieve-Vrouw Waver.

Herentals legde op een kasseiweg
een fietssuggestiestrook aan met
afgezaagde, platte kasseien voor extra
fietserscomfort. De fietssuggestiestrook
heeft een breedte van 1,70m, conform het
fietsvademecum.

Mediacondigital

Antwerpen legde een nieuwe fietsstraat
aan die deel uitmaakt van haar
districtenroute. De straat is een van
de opgeloste knelpunten in het project
‘100+ MissingLinks’.

Ranst heeft een oud fietspad, gemaakt in
betonklinkers en met verschillende verzakkingen, heraangelegd in asfalt. Langs
beide kanten van de weg werd een enkelrichtingsfietspad op een verhoogde
berm aangelegd.
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Turnhout opende twee fietspunten in
het stadscentrum, uitgebaat door
vzw Den Aas in een lokale diensteneconomieproject. De fietspunten
omvatten onder andere gratis
bewaakte fietsenstallingen, een
herstelplaats en oplaadpunt
voor e-fietsen.

Vorselaar heeft in 2016
de Cardijnlaan heraangelegd en
omgevormd tot fietsstraat. De straat
huisvest de gemeentelijke basisschool,
de gemeentelijke kinderopvang en
het jeugdcentrum.

Wuustwezel plaatste
een witte belijning op het fietspad
tussen Wuustwezel centrum en
Loenhout. Dat maakt het fietsers
makkelijker om hun weg te vinden
in het donker. Bovendien zorgen
glasparels ervoor dat de markering
oplicht wanneer de fietsverlichting
erop schijnt.

Bierbeek voorziet fietspompen,
een reparatiezuil, bikewash en oplaadpunten bij onder andere haar cultuurcentrum, het gemeentehuis en
de bibliotheek.

Affligem plaatste aan de sporthal een
eerste oplaadpunt voor elektrische
fietsen. Inwoners kunnen gratis
gebruikmaken van de laadpalen.
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Dilbeek realiseerde een doorlopende
fietspadenas in drie straten, goed voor
bijna 6 km nieuwe veilige fietspaden.

Leuven vormde de Parkstraat in de
binnenstad om tot een fietsstraat in het
kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Door middel van dit plan wil de stad
de leefkwaliteit van de binnenstad
opwaarderen en de bereikbaarheid
garanderen.

Tienen heeft de Tiense Vesten
heringericht en legde er een dubbelrichtingsfietspad aan. Het vormt de
schakel tussen andere fietspaden in de
omgeving.

Zemst neemt deel aan Doe de Fietstest,
een initiatief van de provincie VlaamsBrabant. In de lente van 2018 konden
personeelsleden elektrische fietsen,
e-bakfietsen en vouwfietsen uittesten.

Dendermonde heeft de fietspaden op de
Gentsesteenweg heraangelegd door
onder anderen betontegels te vervangen
door asfalt. Daarbij werd het fiets- en
voetpad ook verhoogd doorgetrokken
over de kruispunten.

Sint-Niklaas installeerde aan 7 kruispunten met verkeerslichten voetsteunen
voor fietsers. Zo toont de stad dat ze het
comfort van fietsers erg belangrijk vindt.

fototeam.be

Deinze realiseerde in februari
dit jaar het eerste Mobipunt in
Vlaanderen. Het bevat onder andere
een fietsenstalling, fietspomp en
deelfietsen.
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Brugge ontwikkelde een volledig vrijliggende fietsverbinding tussen SintMichiels en de markt van Brugge door
midden van ‘Boeveriebrugjes’. Op hun
route komen ze geen enkel verkeerslicht
tegen.

Harelbeke legde een fietssnelweg van 3 m
breed aan tussen Hulste en Bavikhove als
onderdeel van de te realiseren fietssnelweg die het volledige grondgebied van
Harelbeke zal verbinden.

Ingelmunster realiseerde verschillende
trage verbindingen en fietsdoorsteken.
Zo kunnen fietsers het centrum vlot
bereiken zonder druk verkeer en genieten
van een tochtje langs rustige wegen.

Kortrijk installeerde een fietstelpaal in
de Budastraat om zo na te gaan hoeveel
fietsers er rijden in vergelijking met het
aantal wagens. Naast deze vaste kocht de
stad ook een mobiele telpaal aan.
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Diksmuide legde een nieuw
wandel-en fietspad van 2.20 km aan
langs de IJzerdijk. De weg verbindt
twee belangrijke toeristische sites van
’14 - ’18 en is erg geliefd bij fietsers.

Kortemark legde een vrijliggend
dubbel-richtingsfietspad in
betonverharding aan tussen
Kortemark Edewalle en Koekelare.

Poperinge opende in december
2017 een Blue-bikepunt met 8 fietsen
aan het treinstation.

Torhout zet haar personeelsleden die
minstens de helft van hun verplaatsingen
op duurzame wijze maken, in de bloemetjes.
Op de Nationale Applausdag van Fietsersbond krijgen zij een leuke prijs, zoals een
tienrittenkaart van De Lijn.

Wevelgem heeft via een samenkoop haar
inwoners de kans gegeven om een fietsbox te kopen of te huren. Ook investeerde
de gemeente in een fietsbox voor de
werknemers van haar cultuurcentrum.

Hasselt plaatste verschillende
fietstrommels waarin Hasselaren per
gezin twee plaatsen kunnen huren om
hun fiets veilig en comfortabel dicht bij
huis te kunnen stallen.

Peer legde in 2016 een fietsstraat aan die
dwars doorheen het historische centrum
loopt. De straat beschikt over aangenaam
fietscomfort en aangepaste verkeersregels: de fietser heeft steeds voorrang,
de auto is te gast.

Sint-Truiden realiseerde een fietsstraat
die losliggend in de Stationsstraat
gelegen is.

Volg ons op Twitter:
Tijdens de maand juni zetten
we nog meer realisaties in het
kader van het Charter ‘Sterk
Fietsbeleid’ in de kijker
op Twitter!
@FietsberaadVL
Tessenderlo renoveert haar fietspaden
op de Schoterweg. De kapotte betonplaten worden vernieuwd en rest van de
betonplaten worden opgeperst.

Meer informatie over het charter
'Sterk Fietsbeleid vind je op
www.f ietsberaad.be/kennisbank
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