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Lokaal klimaatbeleid als opportuniteit 
De gemeenteraad van Begijnendijk heeft via een wisselmeerderheid in 2015 de deelname aan de 
Europese Burgemeestersconvenant gestemd. Als gemeente zijn we daarmee een engagement 
aangegaan om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen, in 
lijn met de doelstellingen van de Provincie. 
 
Als gemeente kunnen we nu een ‘passief’ klimaatbeleid voeren, een projectje links of rechts uitvoeren, 
wachtend op maatregelen op andere bestuurlijke niveaus.  
We kunnen verwijzen naar de onbeduidendheid van Begijnendijk in vergelijking met de enorme 
economische groei in China, intussen wel met voorsprong de grootste investeerder in hernieuwbare 
energie. 
 
We kunnen echter ook vol aan de bak gaan. Het klimaatvraagstuk als een opportuniteit zien, die 
mensen verbindt en de levenskwaliteit verhoogt. Vegen voor eigen deur, aan onze zorgplicht voldoen, 
onze rol van ‘goede huisvader’ opnemen. 
 
Bij de eerste vergadering van de partijvoorzitters over de concrete uitvoering van de 
Burgemeestersconvenant in Begijnendijk was ik aangenaam verrast door het enthousiasme en de 
eensgezindheid onder de aanwezigen:  

● “Het klimaat is te belangrijk om deze kans niet te grijpen”  
● “De vrijwaring van een veilig klimaat overstijgt de politiek”  
● “We moeten constructief samenwerken” 

 
Laten we deze ingeslagen weg voortzetten. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving is het 
soort project dat onze postmoderne rijke regio een nieuwe dynamiek en levensvreugde kan geven. 
 
Gezien het zeer grote aandeel van het particuliere & commerciële vervoer (37% van uitstoot in 
Begijnendijk, waarvan 85% personenwagens), is een ambitieus duurzaam mobiliteitsbeleid een 
essentieel onderdeel van een lokaal klimaatbeleidsplan. 
 
Op het gebied van wonen ligt de bal eigenlijk in het kamp van de burger: hij kan meestal perfect zelf zijn 
huis aanpakken. Dit is een groot contrast met de switch naar duurzame & actieve verplaatsingmodi: je 
bent 100% afhankelijk van de overheid voor de aanleg van infrastructuur en de naleving verkeersregels. 
Liefst 90% van de wegen zijn gemeentewegen. Hier ligt een enorme opportuniteit. Het is dan ook 
logisch dat de (budgettaire) focus van de gemeente daar ligt. 
Is er budgettaire ruimte in Begijnendijk om meer te doen dan voorzien? 100% ja. De meeste regio’s die 
nu al getroffen worden door de klimaatopwarming kunnen enkel dromen van de budgetten en de 
koopkracht als de onze. Het is kwestie van de juiste prioriteiten te stellen en creatief te zijn. Nieuwe 
omstandigheden (de Burgemeestersconvenant, akkoord van Parijs) vragen nieuwe beleidskeuzes, niet 
rommelen in de marge. Bijna elke klimaatinvestering vloeit bovendien terug naar de inwoners. Bij een 
‘fietsshift’ uit zich dit voor de fietsende burger in lagere uitgaven en een veel betere gezondheid (van 
gemiddeld iemand die 10 jaar jonger is). 
De politiek moet in deze haar verantwoordelijkheid opnemen. Ik heb horen vallen dat het nieuwe 
voetbalproject € 1,8 miljoen zou kosten, en er voor extra klimaatbeleid € 10 000 per jaar op tafel ligt. Ik 
ga er van uit dat dit een misverstand is. 
 
Dominique De Munck 
voorzitter Fietserbond Begijnendijk/ lid SEAP-raad 
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A) Sterk Fietsbeleid 

Begijnendijk fietsgemeente 
“Bij ons is er geen fietsmentaliteit” is een in Vlaamse gemeentes vaak gehoord, maar 
ongeldig excuus. Dankzij een sterk fietsbeleid, met een geïntegreerde benadering van 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezondheid, lokale economie, een focus op routes, aandacht 
voor fietsparkeren, enz. kan je overal een fietscultuur creëren, zelfs in Begijnendijk. 
 
We zitten anno 2016 op een kantelmoment voor de fiets in Vlaanderen. Functioneel fietsen 
is terug hip. Dat voel je. Als gemeente kunnen we ons karretje aan het vernieuwde Vlaamse 
fietsbeleid hangen. "Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend", stelt minister 
Weyts vast. "Het is tijd om ook een fietsland te worden tijdens de werkweek". 
 
Een pleidooi voor de fiets overschrijdt de partijgrenzen. Iedereen fietst of kent naasten die 
fietsen. Alle partijen schaarden zich dan ook achter ons 10-punten Memorandum. Ons 
Fietsrapport 2014 is bijna twee en een half jaar uit. Hoewel er veel in de pijplijn zit, is er op 
het terrein nog te weinig verbetering te merken. In de enkele jaren die nog resten tot 2020, 
moet het fietsbeleid een versnelling hoger schakelen.  
Inzetten op de fiets is inzetten op een betere levenskwaliteit in onze gemeente. Dit vraagt 
naast aanzienlijke investeringen, vooral moedige maar  toekomstgerichte keuzes.  
 
Dit luik bevat een samenhangend geheel van concrete maatregelen (in het vet) om het 
fietsgebruik in de gemeente Begijnendijk substantieel te doen toenemen. Het creëren van 
een fietsvriendelijke omgeving waar mensen zich veilig & aangenaam kunnen verplaatsen is 
hierbij de prioriteit. 
Deze maatregelen komen voor een deel overeen met het Mobiliteitsplan van de gemeente, 
maar wijzen ook op tekortkomingen en bieden bijkomende kansen voor een echte fietsshift.  
Sommige zijn al in uitvoering (dit is niet altijd duidelijk), anderen niet. 

Naast een aanzienlijk reductie van de CO2-uitstoot, levert deze fietsshift voor élke inwoner 
tal van voordelen op. Een ambitieus fietsbeleid “kost” geen geld, maar levert in tegendeel 
maatschappelijke winst op. 

Voornaamste bronnen: 

● Handboek Sterk fietsbeleid (indrukwekkende redactieraad) 
● Leidraad voor een succesvol gemeentelijk mobiliteitsbeleid 
● Kennisbank Fietsberaad 
● Fietsbeleidsplan Bonheiden & Mortsel 
● Fietsgemeente 2015, realisaties voor een sterk fietsbeleid in Vlaanderen (PDF-link) 
● Fietscongressen, studiedagen, plaatsbezoeken 
● Vergaderingen Mobiliteitsraad 
● Mobiliteitsplan Begijnendijk  
● Nieuw Vlaams Fietsbeleidsplan  
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http://www.fietsersbond.be/nieuws/memorandum-onze-prioriteiten-voor-een-fietsvriendelijk-begijnendijk
http://www.fietsersbond.be/nieuws/publicatie-fietsrapport-2014
http://www.politeia.be/nl-be/book/sterk-fietsbeleid/STERKF449R.htm
http://www.fietsersbond.be/nieuws/leidraad-voor-een-succesvol-gemeentelijk-fietsbeleid
http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Overzicht.aspx
http://www.invlaanderen.be/pdf/brochure_fietsbeleidsplan_KLEIN.pdf
http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/Mortsel%20Gemeentelijk%20Fietsplan%202013-2018.pdf
http://www.vsv.be/publicatie/fietsgemeentefietsstad-2015-realisaties-voor-een-sterk-fietsbeleid-vlaanderen
http://www.vsv.be/sites/default/files/187615-vsv-brochure-fietsgemeentefietsstad_2015-interactief.pdf
http://www.begijnendijk.be/product/110/mobiliteitsplan-begijnendijk
http://www.mobielvlaanderen.be/persberichten/artikel.php?a=1&id=760


Thema Veilige fietsnetwerken 
Algemeen streven: uitbouw van een veilig, fijnmazig en comfortabel 
fietsroutenetwerk 

De uitbouw van fietsinfrastructuur conform het Vademecum langsheen de grote fietsassen is 
een eerst vereiste. We denken hierbij aan de centra, de Kleinesteenweg, de 
Baalsesteenweg, de Gelroodsestenweg, … . De gemeente heeft hiervoor zeer concrete 
plannen. Hierbij wordt maximaal beroep gedaan op de subsidies die ter beschikking staan 
om de uitgaven voor Begijnendijk te beperken. Tijdige planning en overleg zijn hiervoor 
cruciaal. 
We lijsten in het vet aanvullende acties op: 
 

● Inventariseren en wegwerken van knelpunten en missing links op fietsroutes 
en andere fietsknelpunten 

Er is een bestaande actielijst goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27/4/2015: 
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http://www.begijnendijk.be/download.ashx?id=1077


 
Daarnaast is er nog de bredere dynamische actielijst bij het Mobiliteitsplan en het addendum 
(wel niet online), alsook enkele aanvullingen daarop, en de lijst van de Fietsersbond. Een 
overkoepelende inventaris die alle duurzame mobiliteitsissues bevat is dus welkom.  
 
Het is momenteel echter onduidelijk op welke maatregelen nu concreet zal ingezet worden 
voor 2020 en of er voldoende budget voor vrijgemaakt kan worden of gecreëerd worden.  
 
Ervaringen uit Mortsel en andere gemeenten leren dat je best ‘in routes denkt’ en daarbij de 
focus ligt op enkele prioritaire routes. Er is bvb. nog steeds geen ‘duurzaam veilige’ manier 
om naar Aarschot of Heist-Op-Den-Berg te fietsen.  Enkele issues: 

❏ Onderhoud/heraanleg Tramroute 
❏ Een belangrijk onvermeld knelpunt, is het Duracell rond punt aan de ring van 

Aarschot: ligt op grondgebied Begijnendijk ; zou fietsconflictvrij opgelost moeten 
worden voor alle fietsers; ‘missing link’ op BFF, nieuw Vlaams subsidiesysteem zal 
100% subsidie geven hiervoor. Bekijken met provincie ; AWV 
Samenwerkingsovereenkomst 6? ( Betekomsesteenweg wordt binnenkort door 
Aarschot aangepakt) 

❏ Samenzitten met Heist-Op-Den-Berg om Fietsstraten langs spoorroute in te richten? 
(cfr. 6km van Bonheiden) 

 
Ook een aangename verbinding tussen onze twee centra ontbreekt. 
 

● Uitbouw van grote verblijfsgebieden  
 

Uitgelicht Sterk Fietsbeleid 

“Door in te zetten op verblijfsgebieden met een zone 30 (binnen de bebouwde kom) of 
zone 50 (buiten) kunnen grote zones worden gecreëerd waar het aangenaam fietsen is en 
waar fietsers een grote flexibiliteit hebben in hun routekeuze. Dergelijke zones kunnen 
ook een aantrekkelijk alternatief zijn voor fietsroutes die langs drukke hoofdwegen lopen.” 
p.95 

 
 
Het huidige mobiliteitsplan p.38 - Paragraaf 7.1.1 heeft een problematische en zelfs foutieve 
definitie van verblijfsgebieden. De logica wordt omgedraaid: men vertrekt van kaart 10 op 
pagina 46, om dan tot de verblijfsgebieden te komen. Hier is geen enkele staving voor. Het 
GRS van Begijnendijk (p. 235-236) duidt een veel ruimer verblijfsgebied aan dan hier naar 
voren wordt geschoven (cfr. ook Kaart 6 in het plan). 
 
 

Uitgelicht Sterk Fietsbeleid 

“Een verblijfsgebied is een gebied waarbinnen mensen verblijven, d.w.z. wonen , 
recreëren of andere activiteiten vervullen” 
p.92 
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http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/BegijnendijkSchriftelijkAdviesBeleidsplan2014.pdf
http://www.fietsersbond.be/nieuws/publicatie-fietsrapport-2014


Een voldoende groot verblijfsgebied is bij uitstek een kans om het fietsen veilig en 
aantrekkelijk te maken, voor jong en oud.  
 
 

● Snelheidsregimes in functie van een veilig fietsbeleid. 
 

❏ Algemeen 
 
In het kader van de door Klimaatdoelstelling gevraagde mobiliteitsinspanning, is het 
wenselijk het snelheidsplan van het Mobiliteitsplan, dat sowieso slechts een adviserende rol 
heeft, aan te vullen. 
Het snelheidsplan is immers een belangrijk instrument om fietsen en wandelen aangenamer 
en veiliger te maken. Aan 30 km/u met de wagen naar de bakker of de fiets nemen? Dit is 
een van de weinige effectieve hefbomen die een gemeente heeft. 
België heeft door bijna enkel in te zetten op “zone 30 in schoolomgevingen” eigenlijk de boot 
gemist en verkeerde signalen uitgestuurd. Ondertussen hebben landen als Frankrijk, Spanje 
en Italië België ingehaald met veel uitgebreidere zone’s 30. In Nederland is dit één van de 
peilers van het fietsbeleid en de norm in de bebouwde omgeving zonder fietsinfrastructuur. 
Het snelheidsplan in het Mobiliteitsplan p.47 is in deze onvoldoende verenigbaar met een 
duurzaam veilig verkeersbeleid en bovendien inconsistent.  
Op p.36 bij de definitie van lokale weg stelt men immers: 
'Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan voor op de afwikkelingssnelheid van het 
verkeer' 
Verder stelt men op p.39: 
“De fietsvoorzieningen dienen in de eerste plaats steeds veilig te zijn, rekening houdend met 
de specifieke verkeerskundige en ruimtelijke context ” 
 
Men spreekt verderop over een 'gewenst snelheidsplan', echter zonder enige verwijzing naar 
de aanwezigheid van fietsinfrastructuur? (in de verslagen vind je die belangrijke 
randvoorwaarde gelukkig wel terug). 
 
 

Uitgelicht Sterk Fietsbeleid 

“Fiets en auto kunnen binnen de bebouwde kom worden gemengd als de 
maximumsnelheid 30km/u is. Buiten de bebouwde kom kan dat bij een maximumsnelheid 
van 50km/u. Voorwaarde is dat het aanwezige verkeer vooral bestemmingsverkeer is en 
dat er weinig zwaar verkeer op de route zit. In alle andere gevallen zijn er gescheiden 
voorzieningen aangewezen.” p.91 
 
“Een lage maximumsnelheid is bij gemengd verkeer een absolute randvoorwaarde voor 
de veiligheid van fietsers” p.96 
 
“Maak van de gehele bebouwde kom zone 30 met uitzondering van een paar belangrijke 
hoofdstraten” p.124 
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Hoewel geopperd is dat de evolutie naar ruimere 30 “later kan”, is het juist veel logischer om 
dit gelijktijdig in te voeren met de algemene “zone 50” regel. 
 
Hieronder is de “realisatiegraad” van het BFF (de kern van het Vlaamse fietsbeleid) te zien. 
De Aarschotsesteenweg (N21b) is in het Mobiliteitsplan grotendeels 50km/u ingekleurd, 
maar zou eigenlijk over de hele lengte 50km/u moeten worden om conform te zijn. Is dit dan 
ook de snelheid die we in “rustige woonwijken” aanbevelen? Hoe logisch is het op een 
secundaire weg type II met verkeersfunctie en aanliggende fietspad, 50km/u in te voeren, en 
in een verblijfsgebied op een type III lokale weg( = erftoegangsweg zonder verkeersfunctie, 
enkel bestemmingsverkeer) ook 50km/u? 
 
 

 
 
Waarom als Begijnendijk niet mee pionier zijn in Vlaanderen. Op mobiliteitscongressen 
wordt ‘30 in bebouwde kom bij mengen reeds ’als evidentie’ beschouwd. 
 
Andere argumenten: 
 

● Tal van bochtige wegen in de uitgebreide centra met fiets- noch voetpad; veel 
fietsverkeer, wandelaars én kinderwagens! Je wordt de facto bijna verplicht om een 
wagen te kopen om veilig je deur uit te geraken. En dat binnen de ‘kern’ van onze 
centra (cfr. GRS)? 

● Risico op sluipverkeer door invoering van 50/30 en verkeersremmende maatregelen 
elders (bvb. Kleinesteenweg) 

● 50km/u daarbuiten wordt geloofwaardiger; 
● Leefkwaliteit++ 
● STOP-principe als ‘hoeksteen van het Vlaamse mobiliteitsbeleid’ 
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● Voor veel chauffeurs is 50km/u een vrijgeleide voor 65km/u (boete= €90 & pakkans 
quasi nihil). Niet te verwonderen dat er bvb. in de Puttestraat al verschillende wagens 
uit de bocht en (tot nu gelukkig) in de haag verdwenen. 

 
Verdere links & argumentatie op onze website. 
Implementatie kan in de eerste plaats met (goedkope) duidelijke visuele poorten. 
 

❏ Specifieke aanvullende opmerking mbt snelheidsplan Mobiliteitsraad:   
 

Dorpstraat tussen kruispunt Mechelbaan en centrum: ook 50km/u! 
Waarom voor deze 500m 70km/u toelaten, als je aan het kruispunt toch tot stilstand moet 
komen (of vertrekt)? Dit moedigt gulzig rijgedrag aan en zorgt voor onnodige uitstoot van 
fijns stof, NOx, .... De zeer frequent bezochte handelszaak 'het Pistoleeke' met veel parkeer 
en overstekend verkeer is daar gevestigd, alsook de toegang tot de recreatiezone 'De 
Bieheide'. 
 
 

● Prioritaire uitbouw & onderhoud van trage wegen in functie van 
fietsroutenetwerk 
   

Het Mobiliteitsplan is hier onduidelijk in. Cfr p.40, deze kaart legt onvoldoende de prioriteiten 
en bevat zelfs vreemde Trage Wegen. 
 
Cfr Deinze 
Het tragewegenplan maakt van elk pad een fietspad. Fietsen is ook in de deelgemeenten de 
beste manier om zich efficiënt te verplaatsen. Die visie wordt doorgetrokken in grote 
projecten zoals stadsbos Deinze, waar de grote assen in porfiersteenslag zijn aangelegd en zo 
een functionele fietsontsluiting vormen voor de aanpalende wijken. 
 

● “Doorlopende” straten ook zo aangeven door het nieuwe verkeersbord 
(doodlopend uitgezonderd voor actieve weggebruikers) 

 
● Fiets inbrengen in structureel overleg met politiezone ; snelheidsbeleid moet in 

zonaal veiligheidsplan en operationale planning 
 
Gezien het grote aantal negatieve adviezen tav duurzame beleidsopties, de verdacht lage 
budgetten van de politiezone, de beperkte proactieve aanwezigheid op het terrein verient 
een onafhankelijke audit ter stroomlijning van de verkeerswerking van de politiezone 
aanbeveling. 
 

● Bewegwijzering fietsroutes naar belangrijkste attractiepolen (Aarschot, 
Heist-Op-Den-Berg, …) 

 

  

8/16 

http://www.fietsersbond.be/nieuws/gemengd-verkeer-de-bebouwde-kom-30kmu-wat-anders


Thema ontwerp & infrastructuur 
 

● Bij aanleg of heraanleg van weginfrastructuur wordt prioriteit gegeven aan de 
fiets. Het STOP-principe staat centraal bij elk ontwerp. 

 
De gemeente heeft zeker al enkele moedige keuzes gemaakt. In sommige dossiers merken 
we wel onvoldoende durf en lange termijn planning om daadwerkelijk tot een mobiliteitsshift 
te komen. 
Gevaarlijk in deze is het fragment in het Mobiliteitsplan op p.38: “Waar haalbaar worden 
zoveel als mogelijk de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen nagestreefd' 
 
'Haalbaar' en 'zoveel als mogelijk': hier zegt ment 2x hetzelfde. Haalbaarheid is relatief: 
tijdige planning, voldoende middelen en duidelijke keuzes in functie van duurzame mobiliteit 
bepalen in sterke mate wat 'haalbaar' en wenselijk is.  
Indien een proactief beleid gevoerd wordt, met bvb. zoals in Deinze de burgemeester die 
zelf dossiers onderhandelt , kunnen deals gesloten worden voor grondoverdracht die zelfs 
tevreden kiezers kunnen opbrengen. En niet te vergeten, een fietser is bijna altijd een lokale 
kiezer, een automobilist vaak een passant… 
Op die manier kan waar dit voor de veiligheid & de aantrekkelijkheid noodzakelijk is, 
fietsinfrastructuur aangelegd worden ipv voor de makkelijke “mengen” optie te gaan, die 
vaak in tegenstrijd is met het volgende punt: 
 
 

● De gemeente Begijnendijk legt bij aanleg of heraanleg de lat op het niveau van 
de meest kwetsbare burgers - ondermeer kinderen en ouderen. 

 
Een denkoefing die hierbij kan helpen: zou je een volwassene, samen met een kind van 5 
jaar, over een bepaalde route laten fietsen? 
 

● Begijnendijk gaat voor fietscomfort & veiligheid: voorkeur voor asfalt, 
naadloze overgangen en vergevingsgezinde infrastructuur 
 

De gemeente lijkt wat de asfaltkeuze betreft, alvast de juiste weg ingeslagen te hebben. 
Naast het gekende Vademecum Fietsvoorzieningen, bieden volgende recentere 
ontwerpdocumenten een meerwaarde: 
 

❏ Antwerpse Draaiboek Openbaar Domein (recenter, compacter & zéér sterk) 
❏ Seniorenproof wegontwerp voor fietsers (PDF brochure): vermijden van 

enkelvoudige fietsongevallen door vermijden van obstakels, contrast & visuele 
begeleiding 

 
 

● Begijnendijk zet op korte termijn in op maatregelen om bestaande wegen meer 
uitnodigend te maken voor fietsers, met name deze op fietsroutes 

 
Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor: 

❏ Straat knippen 
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http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php
http://www.ondernemeninantwerpen.be/document/draaiboek-openbaar-domein
http://www.fietsberaad.nl/?repository=Seniorenproof+wegontwerp+voor+fietsers
http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/BVM_SeniorenproofWegontwerp_voorFietsers.pdf


❏ Fietsstraat (op hoofdroutes of druk befietste straat in verblijfsgebied) cfr publicaties 
Fietsberaad ; Vademecum  
Dit kwam na de eerste 40 coachingstrajecten van het VSV (cfr later) naar voren als 
een zeer sterk signaal, een statement. Kost weinig en zeer veel impact. 

❏ Schoolstraat 
❏ Uitgezonderd plaatselijk verkeer 
❏ Eénrichtingsverkeer 
❏ Rijbaan effectief versmallen door witte lijn en af en toe een plastiek paaltje 
❏ Fietssugestiestroken als de fiets extra attentie nodig heeft (op ‘zachte wegen’? cfr. 

voetnoot 10 Mobiliteitsplan) 
❏ Rijbaan optisch versmallen door kantstroken (op 0,5m- 0,75m, cfr publicatie 

Fietsstraat) 
❏ Snelheidsremmers (bij voorkeur fietsvriendelijke drempels) 
❏ Witte borden om automobilist duidelijk te maken dat hij een “fietsvriendelijke” straat 

inrijdt (nagaan bij Bonheiden) 
❏ Gebruik maken van Artikel 22octies (F99c - landbouwwegen) : enkel aangeladen & 

30km/u. 

 
 

● Begijnendijk voorziet in basisonderhoud fietspaden (vuil & sneeuw) 
 
Cfr. Deinze 
Om fietspaden vorst-, blad-, vuil- en sneeuwvrij te houden, kocht Deinze een nieuwe 
veegmachine aan. Die veegmachine beschikt over een winterkit met een sneeuwschuif en 
een zoutreservoir en – strooier en kan dus zowel in de zomer als in de winter gebruikt 
worden. 
 

● Begijnendijk investeert in fietsparkeren.  
 
Bijzonder aandacht gaat naar parkeerplaatsen voor atypische fietsen (bakfiets, elektrische 
fiets, cargofiets, tandem...) 
Handig is de leidraad voor een gemeentelijke fietsparkeerplan. 
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http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf
http://www.fietsersbond.be/leidraad-voor-gemeentelijk-fietsparkeerplan


Thema beleid, monitoring & organisatie 
 
 

● Begijnendijk schrijft in op de volgende ronde van het  “Coachingstraject 
Lokaal Fietsbeleid”;  

 
Georganiseerd door VSV; voor slechts € 750 krijg je SWOT-analyse, terreinbezoek, 
adviezen, vergelijkingspunten, …). Cfr vb. Avelgem (10 000 inwoners) 
 

● Begijnendijk tekent net als 40 andere gemeenten het Charter Sterk Fietsbeleid 
van Fietsberaad 

 
Een kant en klaar ‘model gemeenteraadbesluit’ is voorhanden op de website. 
 

● Begijnendijk voert de Quick-Scan Fietsbeleid uit  
 
Dit kan eventueel in het kader van het eerdere coachingstraject. De Fietsersbond heeft zelf 
even de Quick-scan uitgeprobeerd en kwam tot volgend resultaat: 
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http://www.vsv.be/opleidingen/coaching-lokaal-fietsbeleid
http://www.vsv.be/opleidingen/coaching-lokaal-fietsbeleid
http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav=10&mbnr=169&id=1871
http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Charter_SterkFietsbeleid.aspx
http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/Quick-Scan-Fietsbeleid.aspx


 
 
Er is aandacht voor de fiets in de Gemeente, maar dit lijkt vooral te gebeuren in ad-hoc 
modus en bij “moeilijke” keuzes delft de fiets nog te vaak het onderspit. 
 

● Begijnendijk richt een fietswerkgroep op die geregeld samenkomt 
 
Nagaan bij Bonheiden, Fietsberaad (ev. na coachingstraject modaliteiten bepalen) 
 
 

● Begijnendijk bouwt de dienst bevoegd voor fietsbeleid voldoende sterk uit om 
een degelijk fietsbeleid te kunnen voeren en opvolgen 

 
● Begijnendijk zorgt voor ‘trekkers’ die het fietsbeleid voortstuwen 

(ambtenaar(en) + schepen(en)/burgemeester). 
 

● Begijnendijk hanteert het STOP-principe voor het onderhoud van wegen en 
fietspaden 

Wegen in slechte staat ontmoedigen vooral fietsers. Wegen die belangrijk zijn voor fietsers 
hebben een hogere “STOP”-score en krijgen een hogere prioriteit in de onderhoudsplanning. 
(cfr. Lier) 
 

● Begijnendijk investeert in kennisopbouw mbt fietsbeleid, bvb. bij de ‘trekkers’ 
○ Volgen van de actualiteit dmv ondermeer 

■ Mobiliteitsnieuwbrief departement MOW 
■ Nieuwsbrief Fietsberaad 
■ Mobiliteit 65 nieuwsbrief Provincie  
■ VSV nieuwsbrief 

○ Stuurt vertegenwoordigers naar relevante mobiliteitscongressen 
○ Doet aan kennisdeling met andere gemeenten en doet werkbezoeken aan 

inspirerende voorbeelden 
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● Begijnendijk voorziet een jaarlijks vast budget voor investeringen in 
fietsinfrastructuur & onderhoud 

 
● Begijnendijk inventariseert de kwaliteit van alle fietspaden (veiligheid & 

comfort) 
Meten is weten. Meetfiets Fietsersbond + gekoppelde GIS applicatie, € 50/km. 
 

● Begijnendijk past het algemeen bouwreglement aan ten voordele van evident 
fietsgebruik 

 
Nieuwbouw moet beschikken over vlot toegankelijke fietsenbergingen, met aandacht voor de 
fietskar/bakfiets, en bij voorkeur vlotter bereikbaar dan de wagen, cfr. voorbeeld Kontich en 
Antwerpse bouwcode. 
 

● Begijnendijk onderzoekt de mogelijkheid van een “fietsbus” ter vervang van de 
schoolbus. 

Positieve effecten van fietsen voor autonomie-ontwikkeling, welbevinden, gezondheid & 
mentale ontwikkeling bij kinderen worden steeds duidelijker. 
Cfr Herzele 
Gezondheid is één van de beleidsprioriteiten van Herzele en daarom wil de gemeente 
zoveel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school zien gaan. Daarvoor werkt 
Herzele een gerichte aanpak uit. Het is er heel druk bij de start en op het einde van de 
schooluren.  De gemeente haalt veel kinderen met de bus op binnen een straal van 5 km 
rond de school. Voor die kinderen start ze een project om hen onder begeleiding van 
fietsende (groot)ouders en vrijwilligers naar school en terug naar huis te brengen. Met de 
fietsbus in plaats van met de bus.  
 
 

● Begijnendijk betrekt stakeholders in het fietsbeleid  
Naast de mobiliteitsraad kan dit in ad-hoc overleg of de GBC zoals de Provincie aanraadt 
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https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/detail/bouwcode


Fietscultuur & campagnes 
 

● Geef het goede voorbeeld: het bestuur & personeel kiezen als 
standaardvervoerswijze voor de fiets; ‘lead by example’ is cruciaal  

cfr. Deinze (élke schepen, zelfs autofanaat Norbert De Mey), Kampenhout, Boechout, 
Bonheiden … 
 

❏ Naar het personeel toe organiseert het gemeentebestuur tal van activiteiten om bij 
het personeel de fiets te promoten (BikeToWork, fietsvergoeding, Ik Kyoto, Car Free 
Day, …).  

❏ Elektrische (dienst)fietsen 
❏ Douche voorzien voor personeel 
❏ Tegemoetkoming bij aankoop van pendelfiets (afhankelijk van afstand ev. elektrisch) 
❏ Verhogen van fietsvergoeding tot maximaal aftrekbare 

 
 
 
 

● Begijnendijk zet sterk in op positieve beeldvorming van de fiets 
Over de positieve gezondheidsaspecten alleen al zijn tal van nieuwsitems te maken 
(cfr.  bvb. Fietsersbond magazine 86). 
 
Gebruik humor in communicatie (vb deze reclame Stichting Fiets op maat van 
autoverslaafden) op Facebookpagina Gemeente/Klimaat Facebookpagina 

 
● Begijnendijk verkoopt zijn fietsbeleid 

De gemeente profileert zichzelf als een fiets- en wandelgemeente, maar dit komt een beetje 

ongeloofwaardig over. Een doorgedreven fietsbeleid kan je veel beter in de verf zetten. 

(cfr. Bonheiden met zijn 15km fietsstraten) 
 

● Begijnendijk stelt een (online) actuele kaart ter beschikking met veilige 
fietsroutes, best in samenwerking met buurgemeenten 

Deze kan als schoolroutekaart gebruikt worden en vervangt oudere dergelijke kaarten. Een 
papieren versie kan ook maar raakt al snel verouder. 
 

● Begijnendijk doet mee aan de Fietstelweek 
 
Meten is weten. Dit project (150 deelnemende gemeentes)  is communicatief zeer sterk en 
werkt dus ook fietscultuur in de hand. Cijfermateriaal kan gebruikt worden bij hogere 
overheden om het belang aan te tonen van onze knelpunten (bvb. Duracell rond punt, 
Veldstraat, fietspaden N10). Editie loopt in september dus inschrijven voor 2016 kan nog. 
(cfr. Nieuwsbrief Fietsberaad) 
 

● Begijnendijk voert een tevredenheidsenquête onder fietsende burgers uit 
De Fietsersbond kan deze gratis in onderaanneming uitvoeren. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zRu0MtNXggc
http://fietstelweek.be/overheden


● Begijnendijk geeft premies voor bakfietsen en fietskarren voor mensen die een 
nummerplaat indienen of gezinnen met één wagen. 

Cfr Deinze, daar ook voor alle type van fietsen 
 

● Begijnendijk schrijft in op het fietspromotieproject “Mijn korte ritten” 
● Begijnendijk maakt promotie voor zijn meldpunt voor problemen met het 

fietspad 
 

● Begijnendijk plaats een publieke fietspomp & herstellingszuil op een goed 
zichtbare plaats  

Bvb. nieuw centraal plein 
 

● Begijnendijk betrekt de jeugd en scholen in een duurzaam mobiliteitsverhaal: 
○ Schoolvervoerplan/scholenovereenkomst (helpen) opstellen mbt duurzame 

transportmodi 
○ Leerlingen betrekken & schoolroutes in kaart brengen via 

http://www.route2school.be/ 
(ook voor leerlingen die naar Aarschot gaan!) 

○ Fietsstraat in onmiddellijke schoolomgeving heeft zeer positieve invloed; 
alsook een Schoolstraat 

○ Bekijken of het Moving Forward project nog ondersteund wordt, oprichten van 
kindergemeenteraad? (~Bonheiden) 

○ Deelname aan de verkeersprojecten van VSV: 
http://www.verkeeropschool.be/ 

■ Het grote voetgangersexamen (4de leerjaar) 
■ De grote verkeerstoets ( 5de leerjaar) 
■ http://www.hetgrotefietsexamen.be/  
■ Fietsbrevetten 
■ ... 

○ Deelname aan schoolprojecten Mobiel21: 
■ Verkeerseducatieve route inrichten 
■ Fietspoolen 
■ Sam de verkeersslang 
■ ... 

○ Specifieke aandacht voor dode-hoek problematiek 
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http://www.mijnkorteritten.be/
http://www.route2school.be/
http://www.uhasselt.be/mofor
http://www.verkeeropschool.be/
http://www.hetgrotefietsexamen.be/inschrijven
http://www.mobiel21.be/nl/content/bambinibox


B) Ander beleid 
 

● Begijnendijk maakt van wandelen een evidentie 
● Begijnendijk stimuleert (particulier) autodelen  

Met name de tweede wagen kan ook in Begijnendijk in zeer veel gevallen vervangen worden 
door een gedeeld exemplaar met tal van voordelen voor de participant. De gemeente kan dit 
ondersteunen door 
 

○ promotie te voeren op website/in de Folderkrant/op Facebook voor de talrijke 
mogelijkheden (Cozycar, CarAmigo, Tapaaz, …) 

○ een jaar gratis abonnement op Cozycar (Autodelen.net) aan te bieden € 
10/jaar, cfr Leuven) 

○ ondersteuning Autodeelparty’s (aankondiging, mogelijk zaaltje gratis) 
○ te bekijken of Cambio mogelijk is in centrum locaties 

 
● Begijnendijk stimuleert ‘ritdelen’ 

Ook hier is de markt aan het openbreken dankzij tal van apps en platformen, de bekendste 
is Blablacar. 
Niet alleen langere verplaatsingen, maar ook dagelijkse pendelritten kunnen door delen veel 
efficiënter. De gemiddelde bezetting van de wagen is nu ongeveer 1,2 ofzo... 
Vaak is vraag & aanbod nu onbekend. 
 

● Begijnendijk pleit bij hogere overheden voor de invoering van de slimme 
km-bijdrage & de digitale nummerplaat 
Dit is de effectiefste, de kostenefficiëntste en de snelste manier om de 
duurzaamheidstransitie te versnellen en maakt het voeren van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid voor de gemeentes vele malen gemakkelijker. Bijna iedereen is al 
vragende partij voor de slimme km bijdrage, mbt tot de digitale nummerplaat weet ik 
dat op de FOD Mobiliteit & Binnenlandse zaken hier nu over onderhandeld wordt. 
Europa is dan weer bezig met een “digitale assistent” zodat het geheel als 
aantrekkelijk plaatje ingevoerd kan worden. Een en ander heb ik ook verkend op mijn 
blog. 
(cfr letterlijk uit klimaatplan Lubbeek: “De gemeente dringt er bij de hogere 
overheden op aan om het systeem van de bedrijfswagens met tankkaart te 
hervormen”) 

● Cfr ook andere elementen die door de Klimaatraad naar voren geschoven 
werden, belang van RO, nabijheid 
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http://transitienu.blogspot.be/2015/12/een-smartphone-als-copiloot-naar-een.html

