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Persbericht: 7.000 fietsers (en niet-fietsers) geven hun mening over het
fietsbeleid.
Fietsersverenigingen Fietsersbond en GRACQ evalueerden het fietsbeleid op regionaal (Vlaams,
Brussels, Waals) en Federaal niveau. Halverwege de legislatuur is dit het ideale moment. Deze evaluatie
is gebaseerd op een grootschalige enquête bij een 7.000-tal fietsers en niet-fietsers waarvan de
resultaten vandaag (dinsdag 21 februari) in primeur zijn bekend gemaakt.
Waarom fietsen we niet?
Een belangrijke reden om de fiets niet te gebruiken is het gebrek aan goede infrastructuur. Een drempel die
90% van niet-fietsende respondenten aangaf. Dit verklaart waarom 69% zich onzeker voelt op de fiets. Ook
het weer (87%) is voor velen een remmende factor, maar dit is wel een eenvoudig weerlegbaar probleem.
Wat denken de fietsers?
Op het federaal niveau vindt amper 10% van de fietsers dat de huidige fiscaliteit het fietsgebruik
voldoende aanmoedigt. En slechts 1 op 4 fietsers vindt de huidige wegcode op maat van fietsers.
Wie fietst in Vlaanderen, vindt fietsen met kinderen een groot probleem. De inspanningen van bedrijven
om naar het werk te fietsen worden wel op prijs gesteld.
In Brussel is de luchtkwaliteit meer dan elders aan de orde: slechts 9% vindt die aanvaardbaar. Een
vaststelling die samenhangt met de autodruk, gezien 90% van de respondenten die te hoog vindt. 3 op 4
fietsers vinden dan weer dat de fiets niet voldoende ruimte krijgt.
In Wallonië ervaren meer dan 3 op 4 fietsers een gevoel van onveiligheid. De fietsers vinden de
infrastructuur onvoldoende: gebrek aan ruimte (71%), gebrek aan comfort (82%) en te weinig veilige
fietsenstallingen (67%).
Het fietsbeleid kan en moet duidelijk beter, op alle niveaus.
Een greep uit onze voorstellen:










Op federaal niveau: Er moet gewerkt worden aan een andere fiscaliteit. Het fiscaal bevoordelen
van bedrijfswagens moet worden gestopt en alle fietsers moeten recht krijgen op een
fietsvergoeding. De hervorming van het verkeersreglement moet gebeuren volgens het Stopprincipe.
Op Vlaams niveau is op budgettair vlak een veel grotere inspanning nodig dan momenteel wordt
voorop gesteld om te voldoen aan de vraag naar meer en betere fietsinfrastructuur. De regelgeving
voor de aanleg van nieuwe infrastructuur kan eenvoudiger. Dat geldt vooral bij de aanleg van
fietssnelwegen die zich momenteel moeten schikken naar de voorwaarden van andere
beleidsdomeinen zoals die van de waterwegen, natuur en erfgoed.
Op Brussels niveau: De autodruk moet verlaagd worden zodat de luchtkwaliteit een aanvaardbaar
niveau krijgt. De lang uitgestelde hervorming van de autofiscaliteit moet in dat kader gebeuren. Alle
gewestwegen moeten uitgerust worden met veilige en afgescheiden fietspaden. Een herverdeling
van de openbare ruimte ten voordele van de actieve weggebruiker is hiervoor noodzakelijk.
Op Waals niveau: Fietsinfrastructuur moet worden ontwikkeld (inclusief veilige fietspaden op de
gewestwegen) alsook maatregelen rond een wegcode op maat van fietsers moeten genomen
worden (beperkt eenrichtingsverkeer, fietsstraten, rechtsaf door rood). De regionale
stedenbouwkundige voorschriften moeten de bouw van een fietsenstalling in alle nieuwbouw
voorzien.
Op Europees niveau: Europa moet werk maken van veiligere voertuigen. Het verplichten van ISA
(Intelligente snelheidsaanpassing) en automatische remsystemen is noodzakelijk om het aantal
verkeersdoden te doen dalen.

Elk beleidsniveau moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid. Enkel via een goede samenwerking,
zoals de gewestgrensoverschrijdende fietsroutes, zullen we tot een coherent fietsbeleid kunnen komen.
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Meer info en contact

De Fietsersbond is een onafhankelijke beweging die in naam van alle fietsers ijvert voor
een fietsvriendelijk Vlaanderen en Brussel: een veilige, gezonde en plezierige
fietsomgeving. We zetten druk op het beleid, zijn samen met onze lokale afdelingen
gesprekspartner van gemeentebesturen, geven advies, voeren acties en verlenen diensten aan overheden
(Meetfiets) en bedrijven (Bike to Work). De ervaring van onze meer dan 23.000 leden, de inzet van
honderden vrijwilligers en de kracht van onze organisatie maken van ons dé belangenbehartiger van de
fietsers van vandaag en die van morgen. www.fietsersbond.be - www.biketowork.be
Met steun van de Vlaamse overheid en het Brussels Gewest.

Contact voor pers:
Stef Leroy, beleid Vlaanderen, stef@fietsersbond.be, 0476 91 82 18
Roel De Cleen, beleid Brussel en federaal, roel@fietsersbond.be, 0486 30 66 04

Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens représente les usagers
cyclistes en Belgique francophone et défend leurs intérêts. Forte de plus de 8000
sympathisants, notre association agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus
agréables et plus faciles pour tous, à Bruxelles et en Wallonie. Le GRACQ est l’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics en matière de mobilité cycliste, à côté de ses missions d’information, de sensibilisation et de
formation. www.gracq.org

Contact presse:
Luc Goffinet, politique wallonne et féférale, 0485 92 78 97 - luc.goffinet@gracq.org
Florine Cuignet, politique bruxelloise, 0499 40 61 39 - florine.cuignet@gracq.org
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Inleiding
We zijn op dit moment halfweg de legislatuur van de gewestregeringen en de federale regering. Een
uitgelezen kans voor de fietsersbewegingen GRACQ en Fietsersbond om per regering een fietsrapport op te
maken. Welke vaststellingen kunnen we op het terrein doen? Welke positieve maatregelen werden reeds
gerealiseerd en welke moeten nog geïmplementeerd worden?

De aanpak
Als belangenbehartigers van alle fietsers (in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) is het voor ons als organisaties
belangrijk om de temperatuur op te nemen bij de betrokkenen: de burgers. Het is op basis van de indrukken
van de fietsers (en de niet fietsers) dat we onze analyse hebben gebaseerd. Objectieve cijfers kunnen dan
wel gebruikt worden als indicator, het zijn niet altijd de juiste weerspiegelingen van de realiteit op het
terrein. Een voorbeeld: wat is het nut van het aanleggen van kilometers afgescheiden fietspaden als die in
de praktijk niet beantwoorden aan de noden van hen die ze moeten gebruiken?
Tussen 8 december 2016 en 31 januari 2017 hebben we een grote online enquête opgezet in de drie regio’s
rond 10 noden voor de fietser:
Het verminderen van de autodruk
Een veilige en comfortabele fietsomgeving
Een betere luchtkwaliteit
Goede fietsstallingen (tegen fietsdiefstal)
Een fietsvriendelijke fiscaliteit
Fietsvriendelijke bedrijven
Befietsbare bestemmingen (ruimtelijke ordening)
De combinatie fiets en … makkelijker maken (intermodaliteit)
Een aangepaste wegcode
Fietseducatie
In totaal werden 6910 antwoorden verzameld en geanalyseerd: voor het federale niveau, maar ook voor elk
van de drie gewesten.
Verderop in het document kan je de analyse van de resultaten vinden, bij ieder thema hebben we ook de
positieve maatregelen die genomen zijn opgelijst, net als de voorstellen van de beide organisaties om de
huidige situatie te verbeteren.
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De fietsthermometer
De fietsthermometer maakte het voor ons mogelijk om de temperatuur van de fietsers op te meten in
België. In totaal werden 6910 antwoorden verzameld.

Het profiel van de respondenten



Geslacht:



Leeftijd :



Verplaatsings
-gebied



Frequentie
fietsgebruik :

Drempels voor het fietsen
8 procent van de respondenten fietst nooit. We vroegen hen wat de voornaamste drempels zijn:
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Fietsen op federaal niveau
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Legende grafieken:
Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

Geen mening

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

De fietser wil een lagere verkeersdruk.

IK VIND HET AUTOVERKEER TE DRUK

1%7%

10%

46%

36%

Vaststelling:
Het aantal voertuigen blijft stijgen. In 2016 steeg het aantal nieuw ingeschreven voertuigen met 7,7% tot
539.519. dat is de sterkste stijging in Europa (als men kijkt naar de actieve bevolking). In Europa is België
het land dat autogebruik het sterkst ondersteunt.
Genomen maatregelen:
De dieselaccijns en de bijdrage voor de werkgevers voor bedrijfswagens met tankkaart werden verhoogd.
Deze maatregelen hebben echter een te klein effect op de autodruk.
Voorstellen:
Een aangepaste fiscaliteit (zie verder) is de hefboom bij uitstek om de autodruk te verkleinen.
De uitrol van een sterk GEN moet de intermodaliteit fiets+trein versterken.
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De fietser wil een goede, veilige en comfortabele fietsomgeving.
ALS IK FIETS, VOEL IK ME VEILIG

20%

47%

13%

ALS IK FIETS, BESCHIK IK OVER
VOLDOENDE RUIMTE

18% 1%

23%

IK VIND DE WEGVERHARDING
VOLDOENDE COMFORTABEL

33%

44%

6%

46%

7%

23%

1%

ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK NIET
HEEN FIETS MET MIJN
(KLEIN)KINDEREN

15% 2%
1%
4%

ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK
NIET NAARTOE FIETS OMDAT ER GEEN
AANGEPASTE ROUTE IS

38%

21%

36%

Vaststelling:
Het aantal fietsdoden is sinds 2011 terug aan het
stijgen. Het aantal zwaar gewonden was in 2015
even hoog als in 2006, het aantal licht gewonden
ligt zelfs hoger.
Genomen maatregelen:

13%

24%

12%

31%

20%

Geen
Voorstellen:

De politie moet extra aandacht schenken aan
overtredingen die fietsers in gevaar brengen
(gsm gebruik, parkeren op het fietspad, rakelings langs fietsers rijden). Ze worden net als kleine
snelheidsovertredingen te vaak geklasseerd.
Het rijbewijs op punten moet ingevoerd worden. De zwarte doos en het alcoholslot moeten worden verplicht
bij veelplegers.
De ontwikkeling van fietssnelwegen naast spoorlijnen moet actief ondersteund worden door de NMBS.
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De fietser wil in gezonde lucht fietsen.
IK VIND DE LUCHTKWALITEIT OP MIJN
FIETSROUTES GOED

27%

34%

18%

19%

2%

Vaststelling:
De luchtkwaliteit in België blijft slecht (30ste land op 31, Environmental Performance Index 2016).
Het fijn stof en de stikstofoxiden blijven problematisch. Deze uitstoot wordt vooral door dieselvoertuigen
veroorzaakt.
Genomen maatregelen:
De verhoging van de dieselaccijns leidt tot een dalende verkoop van deze voertuigen.
Voorstellen:
De belastingen op bedrijfswagens moet worden herzien. De effectieve uitstoot van alle polluenten moet
worden meegenomen bij de opmaak van een nieuwe regeling. De dieselprijs moet op dezelfde hoogte
worden gebracht als de benzine prijs, zonder deze laatste te verlagen.
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De fietser wil goede fietsenstallingen.
IK KAN MIJN FIETS MEESTAL VEILIG PARKEREN

18%

35%

12%

30%

4%

Vaststelling:
De federale overheid is bevoegd voor stallingen aan NMBS stations en aan de federale instellingen.
De federale overheid stelt de prioriteiten vast voor politie en parket.
Genomen maatregelen:
DE NMBS verhoogt op dit ogenblik het aantal fietsenstallingen aan stations.
Voorstellen:
De NMBS moet zijn stallingen uitbreiden en diversifiëren.
De politie moet meer aandacht schenken aan fietsdiefstal. Politie en parket moeten fietsdiefstal aanpakken
en fietsendieven effectief vervolgen. Een nationaal fietsregister moet de opsporing van gestolen fietsen
vergemakkelijken. Er moet een federale regeling komen voor lokfietsen.
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De fietser wil een goede fiscaliteit
DE FISCALITEIT STIMULEERT HET FIETSGEBRUIK
MEER DAN HET AUTOGEBRUIK

38%

31%

21%

8% 1%

Vaststelling:
De fiscaliteit blijft te voordelig voor de (bedrijfs)wagen. In 2016 werd voor €93 miljoen uitgekeerd aan
405.843 fietsers. Maar een verplichte vergoeding is er nog niet.
Genomen maatregelen:
Voor de fietsvergoeding werden geen nieuwe maatregelen genomen. De dieselaccijns werd verhoogd net als
de belasting op bedrijfswagens.
Voorstellen:
We hebben nood aan een grondige ‘taks shift’ op mobiliteitsgebied. We moeten verder gaan dan het
mobiliteitsbudget en dus de bedrijfswagen begraven. Een eerste stap is dat, net zoals in Nederland, de privé
kilometers worden bijgehouden en correct belast. Intelligente verzekeringen (pay how you drive) moeten
fiscaal worden bevoordeeld.
Net zoals de elektrische motorfietsen moeten ook ‘speed pedelecs’ bij de aankoop recht geven op 15%
belastingvermindering. De BTW op verkoop van fietsen en hun wisselstukken moet van 21% tot 6% worden
verlaagd. De gebruikers van de ‘speed pedelec’ moeten recht krijgen op de fietsvergoeding.
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De fietser wil fietsvriendelijke bedrijven.

IK WERK IN EEN FIETSVRIENDELIJK BEDRIJF

6%

12%

27%

33%

22%

Vaststelling:
Het aantal werkgevers, met meer dan 100 werknemers, dat de fietsvergoeding uitkeert, is op 10 jaar tijd
gestegen van 43 tot 86%. Bij diezelfde bedrijven steeg het aantal bedrijven uitgerust met beveiligde
fietsenstallingen van 28 tot 42%.
Genomen maatregelen
Geen nieuwe maatregelen
Voorstellen
De fietsvergoeding (23 cent per km, geïndexeerd) verplichten. Net zoals de vergoeding voor het gebruik van
het openbaar vervoer. De verplichte vergoeding kent een minimum (5km) en een maximum bedrag (20km)
per traject. De werkgever moet zich niet beperken tot het verplichte bedrag. Alle fietsgerelateerde kosten,
(ook leasing, coaching…) moeten 120% fiscaal aftrekbaar worden.
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De fietser wil bestemmingen op fietsafstand.

MIJN GEBRUIKELIJKE BESTEMMINGEN ZIJN OP
FIETSAFSTAND

2% 10%

7%

53%

29%

Vaststelling:
Niet van toepassing - Ruimtelijke ordening en urbanisme zijn regionale bevoegdheden.
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De fietser wil gemakkelijk kunnen overstappen op een andere
verplaatsingswijze

FIETSERS KUNNEN BIJ TREINSTATIONS
(NMBS) GOED TERECHT

12%

26%

38%

21%

3%

IK KAN DE FIETS MAKKELIJK
C O M B I N E R E N M E T T R A M / B U S / M ET R O

15%

30%

34%

18% 3%

Vaststelling:
Het beheerscontract met de NMBS werd niet vernieuwd. Er werd geen enkel nieuwe initiatief genomen. Het
aantal fietspunten werd helaas wel verminderd.
Genomen maatregelen:
Er worden 100.000 nieuwe fietsenstallingen gebouwd tegen 2018. Er zijn ook voor fietsen tickets
beschikbaar in de automaten. De Desiro voertuigen zijn dankzij hun lage vloer gemakkelijk te bereiken voor
fietsers.
Voorstellen
Er moet geïnvesteerd worden in stallingen voor bakfietsen en dergelijke en ook in beveiligde stallingen. De
fietsenstallingen moet dichter bij de perrons worden gepositioneerd.
De perrons, net als de oude M6 voertuigen, zijn moeilijk bereikbaar met een fiets.
Er is nog steeds weinig plaats om fietsen mee te nemen op de trein. Variabele tarieven en abonnementen
om de fiets mee te nemen zijn noodzakelijk. Het aantal Blue Bikes en fietspunten moet verder worden
opgevoerd.
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De fietser wil een fietsvriendelijk verkeersreglement

DE WEGCODE HOUDT VOLDOENDE REKENING MET
FIETSERS

17%

43%

16%

23%

1%

Vaststelling
Het uitgangspunt van het verkeersreglement is het gemotoriseerde verkeer.
Genomen maatregelen:
De snelle elektrische fiets kreeg een legaal kader. Het niet verplichte fietspad werd ingevoerd. Andere
voorstellen worden in overweging genomen (leeftijd voor fietsen op trottoir, verbod voor bromfietsen klasse
B op fietspad in zone 50)
De ‘speed pedelecs’ worden als bromfietsen gecatalogeerd. Dit betekent heel wat extra werk voor de
wegbeheerders.
Voorstellen:
We vragen dat de hoogte van verkeersboetes proportioneel wordt met het gecreëerde gevaar. De zwaarste
boetes voor de zwaarste en snelste voertuigen. Boetes voor fietsers en voetgangers liggen dus lager.
In de wegcode moet verduidelijkt worden dat fietsers op 1 meter afstand mogen fietsen van geparkeerde
voertuigen.
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De Fietser wil dat iedereen de kans krijgt om te leren fietsen

DE OPLEIDING OM TE LEREN FIETSEN MOET
GEÏNTEGREERD WORDEN IN HET
SCHOOLPROGRAMMA

2% 7%

11%

37%

44%

Vaststelling:
Niet van toepassing - Is een regionale bevoegdheid
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Samengevat

Antwoorden federaal op de fietsthermometer
(6336)
Leren fietsen moet in het schoolprogramma
De fiscaliteit stimuleert de fiets meer dan de auto
De wegcode houdt voldoende rekening met fietsers
Ik werk in een fietsvriendelijk bedrijf
Ik kan combineren met tram/bus/metro
Fietsers kunnen bij treinstations goed terecht
Bestemmingen zijn op fietsafstand
Ik kan veilig parkeren
De luchtkwaliteit is goed
Geen aangepaste route voor kinderen
Geen aangepaste route
Ik voel me veilig
Wegverharding is voldoende comfortabel
Ik fiets vind het autoverkeer te druk
Ik beschik ik over voldoende ruimte
0
Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

1000
Neutraal

2000

3000

4000

Eerder wel akkoord

5000

6000

7000

Helemaal akkoord
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Fietsen op Vlaams niveau
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Legende grafieken:
Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

Geen mening

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

De fietser wil een lagere verkeersdruk.

ALS IK FIETS, VIND IK HET AUTOVERKEER TE DRUK

1%6%

16%

48%

29%

Vaststelling:
Het aantal voertuigen blijft stijgen. In 2015 bedroeg het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in
Vlaanderen 281.517, een stijging van ongeveer 7% ten opzichte van 2014. Bij de bedrijfsvoertuigen is de
stijging nog hoger. België als geheel kent de sterkste stijging in Europa (als men kijkt naar de actieve
bevolking). In Europa is België het land dat autogebruik het sterkst ondersteunt.
Genomen maatregelen:
De kilometerheffing voor vrachtwagens. We hopen bij de evaluatie te vernemen dat het aantal ritten met
vrachtwagen efficiënter gepland werd en dus hopelijk in aantal is verminderd.

Voorstellen:
Een aangepaste fiscaliteit is de hefboom bij uitstek om de autodruk te verkleinen. Vlaanderen kan hier mee
zijn schouders onder zetten. De discussie over kilometerheffing voor personenwagens en het
mobiliteitsbudget i.p.v. salariswagens is alvast aan de gang. We zien die graag gekoppeld. Hopelijk volgen er
spoedig conclusies en maatregelen. Kilometerheffing op (sommige) gewestwegen moet overwogen worden.
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De fietser wil een goede, veilige en comfortabele fietsomgeving.

ALS IK FIETS, BESCHIK IK OVER
VOLDOENDE RUIMTE

12%

42%

14%

30%

2%

Vaststelling:
Het ontbreekt aan goede infrastructuur. Er zijn te weinig autoluwe routes, fietswegen, afgescheiden
fietspaden, zone 30 en fietsstraten. Vooral om nieuwe fietsers en jongeren aan te trekken is dit
problematisch.
Genomen maatregelen:
100 miljoen per jaar voor fietsinfrastructuur.
Het plan om een fietssnelwegennet uit te rollen over Vlaanderen.
Het overleg tussen de beleidsbevoegdheden ruimte en mobiliteit is gestart. Het Mobiliteitsplan
Vlaanderen, dat we spoedig verwachten, zal rekening houden met het Witboek Ruimte.
Het fietsbeleidsplan.
Het Vademecum Fietsvoorzieningen wordt herbekeken en geïntegreerd in een globaal vademecum.

Voorstellen:
100 miljoen per jaar is ruim onvoldoende. Volgens de Fietsersbond is er 500 miljoen nodig om een
inhaalbeweging te kunnen maken.
We verwachten zo spoedig mogelijk een Mobiliteitsplan Vlaanderen met daarin voldoende fysieke en
budgettaire ruimte voor de fiets. Het fietsbeleidsplan moet deel uitmaken van het Mobiliteitsplan.
Er is het plan om de wegcategorisering, strikt genomen een bevoegdheid van Ruimtelijke Ordening, te
evalueren om secundaire wegen beter in te schakelen in het vervoersnetwerk. De Fietsersbond wil dat er op
toegezien wordt dat dit niet leidt tot een verdere belasting van de secundaire wegen. In tegendeel, wij
wensen dat er naar een uitdrukkelijker scheiding toegewerkt wordt.
Het versnellen van de realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waarvan nog niet de helft
is gerealiseerd.
Het versterken van Fietsberaad Vlaanderen omwille van de kennisdeling die van daaruit gebeurt richting
lokale overheden.

20

We verwachten dat het fietsluik in het globale vademecum zwaar zal doorwegen en rekenen er op dat de
voorschriften op het vlak van de fiets bindend zullen blijven als het gaat over de subsidiëring van de hogere
beleidsniveaus naar de steden en gemeenten.

ALS IK FIETS, VIND IK DE WEGVERHARDING
VOLDOENDE COMFORTABEL

29%

44%

10%

14%

3%

Vaststelling:
De kwaliteit en het comfort van de bestaande fietspaden zijn ondermaats. Er zijn geen budgetten om de
toestand daarvan te verbeteren als ze conform zijn met het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dit wil zeggen,
als ze voldoende breed zijn en er voldoende afscherming is van de rijweg, ongeacht de toestand van het
wegdek. Het geld is er alleen voor de aanleg van nieuwe fietspaden en voor fietspaden die niet conform het
Vademecum zijn. Asfalt is daarbij de beste verharding op het vlak van comfort en onderhoudskosten. Toch
zijn er nog steeds geen richtlijnen die van asfalt de eerste keuze maken.
Genomen maatregelen:
Er zijn geen maatregelen genomen om bestaande fietspaden te verbeteren.
Voorstellen:
Ook voor het verbeteren van bestaande fietspaden moet geld voorzien worden.
Er kan een beslissingsboom opgezet worden die bepaalt welke verharding waar kan gebruikt worden. Asfalt
geniet daarbij de voorkeur, tenzij het niet anders kan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in historische
omgevingen.

21

ALS IK FIETS, VOEL IK ME VEILIG

15%

43%

23%

19%

0%

Vaststelling:
Met 9,5 fietsdoden per jaar per miljoen inwoners heeft Vlaanderen verhoudingsgewijs de weinig
benijdenswaardige eer bovenaan de lijst te staan in Europa. Safety by numbers geldt niet in Vlaanderen.
Genomen maatregelen:
Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.
De rijopleiding is verstrengd.
De aandacht voor dode hoek bij vrachtwagens (en de subsidies voor bedrijven die hun
vrachtwagens willen aanpassen met een dode hoek uitrusting).
De snelheidsverlaging naar 70 km/u op gewestwegen.
Voorstellen:
Bij VHVV vragen we toch meer aandacht naar verwezenlijkingen rond fietsinfrastructuur. Conflictvrije
lichtenregeling kan op veel meer plaatsen toegepast worden. Zone 30 in centra, met de daarbij horende
snelheid verlagende maatregelen, wordt de standaardnorm bij gemengd verkeer.
Vlaanderen kan ook druk zetten op de federale overheid opdat de politie extra aandacht zou schenken aan
overtredingen die fietsers in gevaar brengen (gsm gebruik, parkeren op het fietspad, rakelings langs fietsers
rijden). Het rijbewijs op punten moet ingevoerd worden. De zwarte doos en het alcoholslot moeten worden
verplicht bij recidieven.
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ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK NIET NAARTOE
FIETS OMDAT ER GEEN AANGEPASTE ROUTE IS

14%

29%

17%

26%

14%

Vaststelling:
Het ontbreekt aan goede fietsinfrastructuur. Routes zijn niet samenhangend en vooral kruispunten vormen
een probleem op het vlak van veiligheid en doorstroming voor fietsers.
Genomen maatregelen:
80 nieuwe fietssnelwegen
Wegwerken van missing links
De aanzet om het aanwenden van fietsfondsgelden te vergemakkelijken en de verhoging van het
percentage dat gemeenten kunnen ontvangen uit het fietsfonds.
De signalisatie op fietssnelwegen.
Voorstellen:
Realisatie van het fiets-GEN rond Brussel. De plannen liggen omzeggens klaar.
Een inventaris van de fietsinfrastructuur in Vlaanderen. Het is nog steeds wachten op GeoMob Fiets.
Het STOP principe wordt niet helemaal achterwege gelaten, maar daarnaast wordt er gesteld dat alle
vervoersmodi gelijkwaardig zijn. Hoe valt dit te rijmen? De Fietsersbond wil graag duidelijkheid daaromtrent.
Waar het gaat over de overgang van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Vlaanderen wordt verdeeld in
vervoersregio's. Er lopen 3 proefprojecten. Daar gaat het nog vooral over 'collectief' vervoer. We wensen dat
ook de fiets daar zo spoedig mogelijk aan bod komt.
Graag meer duidelijkheid over welke bedragen er door Vlaanderen juist voorzien zijn voor de fiets. Het
integraal fietsinvesteringsprogramma (IFI) hoeft niet voor ons als dat alleen een wenslijst is. Maar dan is er
wel nood aan een document waaruit duidelijk blijkt wat er aan fietsinvesteringen is gepland. Uit het
meerjareninvesteringsprogramma van AWV is dat moeilijk af te leiden. En dan zijn er nog andere instanties
die investeren in de fiets zoals de waterwegen.
De regels voor het aanleggen van fietsinfrastructuur kunnen eenvoudiger. Voor elke meter fietspad die
wordt aangelegd in Vlaanderen moet rekening gehouden worden met de voorwaarden van andere
instanties. Ruimte, De Lijn, Infrabel, NMBS, W&Z, natuur en bos, onroerend erfgoed, RUP's en GRUPS,
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verkavelingen, mobiliteitsplannen van de verschillende gemeenten, ... Om snel tot de realisatie van
fietssnelwegen te komen moeten een aantal regels herzien worden. Zeker voor de aanleg van een
fietssnelweg moeten bepaalde voorschriften overruled kunnen worden.
De bemanning van het Vlaams fietsmanagement kan beter. Twee mensen zijn onvoldoende om alles wat
reilt en zeilt omtrent de fiets in Vlaanderen te kunnen opvolgen, laat staan dat ze het kunnen sturen.
Bovendien kunnen zij praktisch uitsluitend ageren binnen het beleidsterrein mobiliteit. Maatregelen met een
impact op het vlak van de fiets op andere beleidsterreinen kunnen niet opgevolgd worden. We pleiten voor
een uitgebreid fietsmanagement dat de verschillende beleidsterreinen overstijgt, dat de fietstoets kan
toepassen op al die beleidsterreinen.
Het attentieniveau voor de fiets bij de administratie kan beter. AWV is nog vooral autogericht, met
disproportioneel veel aandacht voor doorstroming. Dat merkten we toen de fietsoversteken weggehaald
werden op gewestwegen. Het comfort en de leesbaarheid van de weginrichting werden daarbij volledig uit
het oog verloren. Waarom is er in Vlaanderen zoveel de weerstand om rechtsaf door rood voor fietsers toe
te passen?

ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK NIET HEEN FIETS
MET MIJN (KLEIN)KINDEREN

3% 7%

14%

33%

43%

De vaststellingen en genomen maatregelen lopen parallel met die van vraag 5.
Voorstellen:
Voor kinderen is het nog belangrijker dan voor volwassenen dat ze een duidelijk leesbare route kunnen
volgen. Meer scheiding van fiets- en autoverkeer is belangrijk om kinderen op de fiets te krijgen. Dat geldt
uiteraard ook voor de kruisingen. Het weghalen van de aanduiding van fietsoversteken op gewestwegen
moet stoppen omdat het vooral voor kinderen een nefaste maatregel is. Ouders zullen sneller geneigd zijn
hun kinderen met de fiets op pad te sturen als er minder auto’s rijden. Het STOP principe moet
gerespecteerd blijven.
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De fietser wil in gezonde lucht fietsen.

IK VIND DE LUCHTKWALITEIT OP MIJN
FIETSROUTES GOED

21%

35%

25%

18%

1%

Vaststelling:
De luchtkwaliteit in België blijft slecht (30ste land op 31, Environmental Performance Index 2016) .
Het fijn stof en de stikstofoxiden blijven problematisch. Deze uitstoot wordt vooral door dieselvoertuigen
veroorzaakt.
Genomen maatregelen:
De BIV en de jaarlijkse autobelasting werden in Vlaanderen hervormd waardoor de verkoop van nieuwe
dieselvoertuigen verminderde.
Klimaatmaatregelen hebben ook hun weerslag op gezondheid. De Klimaatresolutie die gestemd is in het
Vlaamse parlement. Er is ruim aandacht voor de fiets en 'zachte' vervoersmodi. Heel de Vlaams regering
heeft nu als taak om de resolutie in beleidsmaatregelen om te zetten.
Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld door de aanschaf van voertuigen van De Lijn die rijden op
alternatieve energie (hybride, elektrische en waterstof aangedreven bussen) en door de ‘vergroening’ van
haar eigen wagenpark.
Voorstellen:
Naast de aanschaf van wagens die rijden op alternatieve energiebronnen kan ook de aanschaf van
elektrische fietsen financieel gestimuleerd worden in de hoop het aantal wagens te verminderen.
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De fietser wil goede fietsenstallingen.
IK KAN MIJN FIETS MEESTAL VEILIG PARKEREN

9%

28%

19%

39%

5%

Vaststelling:
Fietsenstallingen zijn doorgaans een bevoegdheid van lokale overheden en van de NMBS. De Lijn biedt
financiële ondersteuning voor gemeenten die fietsenstallingen aan haltes van het openbaar vervoer
plaatsen. De financiële tegemoetkoming voor de fietspunten vanwege de federale overheid is
teruggeschroefd.
Genomen maatregelen:
Er is de aandacht voor co-mobiliteit in Vlaanderen in het algemeen en in het fietsbeleidsplan in het
bijzonder. Degelijke stallingen worden daarbij belangrijk bevonden.
Voorstellen:
Vlaanderen kan het gat opvullen dat is achtergelaten door de federale overheid bij het afbouwen van de
financiële steun voor de fietspunten die instaan voor de bewaking en het onderhoud van stallingen aan de
stations.
In het kader van de co-mobiliteit: bij overstappunten tussen de verschillende vervoersmodi verdienen
fietsenstallingen ruim aandacht. Ook De Lijn kan de overstap van Fiets naar OV faciliteren door meer en
betere stallingen te voorzien aan haar haltes.
Overstappen van de ene vervoersmodus naar de andere kan ook op andere punten dan de treinstations.
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De fietser wil een goede fiscaliteit

DE FISCALITEIT STIMULEERT HET FIETSGEBRUIK
MEER DAN HET AUTOGEBRUIK

41%

35%

18%

7% 1%

Vaststelling:
Fiscaliteit is een federale bevoegdheid. De fiscaliteit blijft te voordelig voor de (bedrijfs)wagen. In 2016 werd
voor €93 miljoen uitgekeerd aan 405.843 fietsers. Maar een verplichte vergoeding is er nog niet.
Genomen maatregelen:
Voor de fietsvergoeding werden geen nieuwe maatregelen genomen. De diesel accijns werd verhoogd net
als de belasting op bedrijfswagens.
Voorstellen:
De meeste voorstellen werden geformuleerd in het federale luik.
Als federaal bespaart bij de NMBS en geen (fiscale) maatregelen neemt om de auto aan banden te leggen
wordt de rekening doorgeschoven naar Vlaanderen dat meer moet investeren om de toevloed aan auto's de
baas te blijven. Kan Vlaanderen dit oplossen met meer bevoegdheden?
De gewesten kunnen een slimme kilometerheffing invoeren. Vooral vervuilende voertuigen zwaarder
aanpakken.
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De fietser wil fietsvriendelijke bedrijven.

IK WERK IN EEN FIETSVRIENDELIJK BEDRIJF

7%

11%

16%

40%

26%

Vaststelling:
Het aantal werkgevers, met meer dan 100 werknemers, dat de fietsvergoeding uitkeert is op 10 jaar tijd
gestegen van 43 tot 86%. Bij diezelfde bedrijven steeg het aantal bedrijven uitgerust met beveiligde
fietsenstallingen van 28 tot 42%.
Genomen maatregelen:
Er zijn de subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via het Pendelfonds.
De Vlaams minister voor Volksgezondheid ondersteunde in 2014 en 2015 het fietsmotivatieprogramma Bike
to Work om nieuwe groepen werkgevers en werknemers te verleiden tot (meer) fietsgebruik door middel
van een brochure voor werkgevers, fiets-promotiemateriaal voor de werkvloer en een 7-stappenplan voor
werkgevers om tot een fietsbeleid te komen.
Voorstellen:
De bereikbaarheid met de fiets van bedrijventerreinen kan beter. Bij de inplanting van nieuwe werkplekken
dient rekening gehouden te worden met de fietsbereikbaarheid. Een mobiliteitseffectrapport (MOBER) is
daartoe een mogelijkheid.
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De fietser wil bestemmingen op fietsafstand.

MIJN GEBRUIKELIJKE BESTEMMINGEN ZIJN OP
FIETSAFSTAND

1% 8%

10%

54%

27%

Vaststelling:
Vlaanderen is versnipperd waardoor het moeilijk is efficiënt fietsroutes te plannen als oorsprong en
bestemming gelijk waar kunnen liggen.
Genomen maatregelen:
Op het vlak van de ‘ruimtelijke ordening: het Witboek Ruimte. Er is ruime aandacht voor mobiliteit en de
fiets in het bijzonder. Aandachtspunt: knooppuntwaarde, een nieuwe term, hoe houdt die rekening met de
actieradius van de fiets? Er valt te verwachten dat in de toekomst niet meer gelijk wat om het even waar zal
ingeplant worden.
Voorstellen:
Het witboek Ruimte zo snel mogelijk vertalen naar een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).
De woonbonus is een gemiste kans om sturend te kunnen optreden op het vlak van de keuze van de woning
in functie van RO, mobiliteit en energie. Een correctie graag.
De M-score van woningen, een score die bepaalt wat een woning waard is in functie van bereikbaarheid en
verplaatsingen, mag terug opgepikt worden.
Bij het plannen van grote infrastructuurwerken moet er op gelet worden dat geen barrierewerking optreedt
voor fietsers.
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De fietser wil gemakkelijk kunnen overstappen op een andere
verplaatsingswijze
FIETSERS KUNNEN BIJ
TREINSTATIONS (NMBS) GOED
TERECHT

8%

25%

32%

31%

4%

IK KAN DE FIETS MAKKELIJK
C O M B I N E R E N M E T T R A M / B U S / M ET R O

12%

26%

36%

23%

3%

Vaststelling:
Het beheerscontract met de NMBS werd niet vernieuwd. Er werd geen enkel nieuwe initiatief genomen. Het
aantal fietspunten werd helaas wel verminderd.
Genomen maatregelen:
Er is de aandacht voor co-mobiliteit in Vlaanderen in het algemeen en in het fietsbeleidsplan in het
bijzonder.
Voorstellen:
Bij de tarifering van het openbaar vervoer kan er ook aandacht naar de fiets. We denken daarbij aan een
betaalsysteem voor het OV dat ook deelfietsen, betalende fietsenstallingen en service bij de fietspunten
omvat.
Er moet geïnvesteerd worden in stallingen voor bakfietsen en dergelijke en ook in beveiligde stallingen.
Vlaanderen kan er toe bijdragen dat het aantal Blue Bikes en fietspunten verder wordt opgevoerd.
Zie ook onder 'De fietser wil goede fietsenstallingen'.

30

De fietsers wil een fietsvriendelijk verkeersreglement

DE WEGCODE HOUDT VOLDOENDE REKENING MET
FIETSERS

18%

45%

19%

17%

1%

Vaststelling:
De wegcode is voor het overgrote deel een federale bevoegdheid.
De ‘speed pedelecs’ worden als bromfietsen gecatalogeerd. Dit betekent heel wat extra werk voor de
wegbeheerders. Verkeersborden moeten speed pedelecs toelaten op o.a. jaagpaden en in enkele
richtingsstraten.
Genomen maatregelen:
Geen.
Voorstellen:
Verander het statuut van de jaagpaden zodat speed pedelecs er op mogen zonder bijkomende aanduiding
dat ze zijn toegelaten.
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De fietser wil dat iedereen de kans krijgt om te leren fietsen

DE OPLEIDING OM TE LEREN FIETSEN MOET
GEÏNTEGREERD WORDEN IN HET
SCHOOLPROGRAMMA

4% 9%

15%

35%

37%

Vaststelling:
In het lager onderwijs gaat er vooral veel aandacht naar ‘veiligheid’ en het inprenten van de
verkeersregeltjes voor prille fietsertjes.
Mobiliteit komt aan bod in het secundair onderwijs. In de praktijk is het veelal een voorbereiding op het
theoretisch rijexamen.
Genomen maatregelen:
Zover we weten zijn er recent geen nieuwe maatregelen genomen..
Voorstellen:
Fietsopleiding moet in het lage onderwijs ook buiten de klas gebeuren. Fietseducatieve routes zijn daarbij
een goed hulpmiddel. In het secundair onderwijs verwachten we echte mobiliteitslessen met aandacht voor
de vervoerswijzekeuze en de impact van die keuze op milieu, economie en veiligheid.
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Samengevat

Antwoorden van de Vlaamse fietsers op de
fietsthermometer (2477)
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De fiscaliteit stimuleert de fiets meer dan de auto

Ik werk in een fietsvriendelijk bedrijf
Ik kan combineren met tram/bus/metro
Fietsers kunnen bij treinstations goed terecht
Bestemmingen zijn op fietsafstand
Ik kan veilig parkeren
De luchtkwaliteit is goed
Geen aangepaste route voor kinderen
Geen aangepaste route
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Wegverharding is voldoende comfortabel
Ik fiets vind het autoverkeer te druk
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Le thermomètre en Wallonie
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Légende des graphiques :

1. Réduction de la pression automobile.
Quand je circule à vélo, je trouve que le trafic automobile est trop dense.

Le nombre de voitures immatriculées en 2016 en Wallonie continue de croître. Plus de 20.000
voitures s’ajoutent chaque année au parc automobile wallon (source: IWEPS). Aucun
investissement nouveau dans les TEC.

Les mesures positives



La taxation au km des poids lourds.
Covoiturage encouragé mais très faiblement (application “ComOn”).

Nos propositions



La fiscalité reste un outil majeur pour orienter les choix (cf. point 5).
Les nouvelles recettes fiscales venant de la route doivent être affectées en grande partie
aux alternatives (SNCB, TEC, vélos).

2. Un environnement sûr, confortable et agréable
pour se déplacer à vélo
Quand je circule à vélo, je me sens en sécurité

.

Au niveau de la sécurité routière, le constat est peu réjouissant pour les cyclistes ! Après avoir
atteint un minimum en 2013, le nombre de morts à vélo est revenu au même niveau qu’en 2006
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Le nombre de cyclistes blessés gravement ne bouge pas non plus depuis 10 ans, tandis que le
nombre global de victimes de la route est lui aussi en diminution en Wallonie.

Les mesures positives





En 2015 le GRACQ a constaté que le vélo a été pris en compte sur 18 chantiers routiers
régionaux observés sur 25 (soit dans 72% des cas). C’est une amélioration par rapport au
passé, même si on est encore loin d’une prise en compte systématique du vélo.
Un bon point à noter : les audits de sécurité routière du SPW prennent en compte le vélo
et, depuis 2016, ils sont applicables sur l’ensemble du réseau routier régional wallon.
Une nouvelle formation vélo est prévue en 2017 pour les fonctionnaires de la région.
En ce qui concerne la consultation des associations cyclistes, on constate un début de prise
en compte des usagers dans certains districts (Nivelles, Mons, Ottignies).

Nos propositions





L’aménagement idéal sur une route régionale, avec un trafic et des vitesses élevées, est
une piste cyclable séparée. Ce qui n’est le cas que dans 4 chantiers observés sur 25.
Afin de permettre aux cyclistes d’utiliser les pistes cyclables existantes, il serait nécessaire
de mettre en place une procédure pour l’entretien systématique des pistes cyclables.
Le concept de “Ville 30” qui se répand dans les villes européennes, mais n’est pas à l’ordre
du jour en Wallonie (contrairement à Bruxelles où il figure dans le plan Iris 2).
Au niveau des audits de cheminements, le SPW doit utiliser davantage son vélo mesureur.

3. Une meilleure qualité de l’air
Je trouve que la qualité de l'air est bonne sur mes trajets à vélo.

Les agglomérations wallonnes n’échappent pas aux problèmes de pollution de l’air, même si les
zones rurales de Wallonie sont relativement préservées.

Les mesures positives




Le plan Air Climat Energie propose une série de mesures visant à améliorer la qualité de
l'air à Bruxelles. C'est un pas dans la bonne direction, bien que ces mesures ne soient pas
suffisamment ambitieuses.
L'établissement d'un nouveau seuil d'information concernant la pollution aux particules
fines.
L'implémentation prévue de zones « basse émission » (LEZ), desquelles sont exclus les
véhicules les plus polluants.
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Nos propositions




Le Plan Air Climat recommande de mettre en oeuvre le Plan Wallonie Cyclable.
Pour la taxe de (mise en) circulation des véhicules il faut la rehausser en tenant compte de
tous les polluants, pas uniquement du CO2, mesurés de façon objective et indépendante.
Des zones “basse émission” doivent être mises en place dans les villes

4. De bons parkings vélo (lutte contre le vol)
Je peux facilement garer mon vélo en sécurité.

Les parkings vélo de compétence régionale sont aux arrêts bus/tram des TEC, aux parkings de covoiturage et dans les services publics régionaux et toutes les institutions régionales. Mais la Région
peut également subsidier des parkings vélos communaux, scolaires, sportifs.

Les mesures positives





Si la situation s’améliore au niveau de certains bâtiments régionaux (ex: SPW à Namur),
certains parkings relais récents n’ont pas été équipés (malgré fiche de recommandation).
Le programme de soutien aux 10 communes pilotes de “Wallonie Cyclable” a permis à
celles-ci d’installer des range-vélos de qualité sur leur territoire. Fin en 2017.
Le projet du Ministre Collin de dégager un million d’euros pour équiper les centres sportifs
wallons en parking vélo a été repris en 2017. En cours au niveau du secteur touristique.
On note positivement la sortie d’un guide du SPW sur le stationnement vélo.

Nos propositions


Comme à Bruxelles et en France un règlement régional d’urbanisme doit obliger les
promoteurs immobiliers à prévoir du parking vélo dans tout nouvel immeuble

5. Une fiscalité plus favorable aux cyclistes
La fiscalité encourage suffisamment l'usage du vélo plutôt que de la voiture.

Au niveau de la fiscalité régionale, aucune prime ou réduction d’impôt n’est prévue pour le vélo
(électrique ou non). Seule la
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province du Brabant wallon et quelques communes offrent une prime à l’achat d’un vélo à
assistance électrique. Les wallons ne sont donc pas égaux entre eux…

Nos propositions



Etablir une réduction d’impôt régionale pour l’acquisition d’un vélo (électrique ou non).
La fiscalité wallonne sur l’immobilier (via des droits d’enregistrement moins élevés) doit
favoriser les déménagements qui rapprochent de son lieu de travail (cf. point 7).

6. Des entreprises « vélo-friendly »
J'estime que mon employeur est "vélo-friendly" : les cyclistes sont bien
accueillis sur mon lieu de travail (parking vélo, vestiaires, indemnité vélo...)

La région soutient une trentaine de (grands) employeurs wallons au travers du projet “Tous Vélo
Actifs” : SPW, Ethias, Belfius, Delhaize, UNamur, UMons, Swift, GSK,... Mais pour les déplacements
domicile/travail, la voiture continue à représenter 80% de la mobilité et le vélo stagne.

Les mesures positives




Une trentaine de grosses entreprises sont accompagnées par la Région wallonne
Un audit vélo est fait pour chaque société concernée
Ils sont ensuite coachés et des conseils pratiques sont donnés aux employés cyclistes.

Nos propositions


Les “routes de l’emploi” doivent aussi être aménagées pour aller travailler à vélo en
sécurité.

7. Des destinations à portée de vélo (aménagement
du territoire)
Mes destinations habituelles sont à portée de vélo.
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En aménagement du territoire, malgré les bonnes intentions exprimées comme les quartiers
durables, aucun frein majeur à l’étalement urbain ne se met en place actuellement…
La fiscalité wallonne sur l’immobilier (droits d’enregistrement élevés) ne favorise pas les
déménagements qui permettraient de se rapprocher par exemple de son lieu de travail (cf. point
7).

Les mesures positives


Projets de centres commerciaux ou d’habitat en ville, de friches urbaines revitalisées.

Nos propositions


Relocaliser les activités près des pôles des transports en commun, et la mixité/proximité.

8. Faciliter la combinaison « vélo +… »
(intermodalité)
Je peux facilement combiner vélo et tram/bus/métro (parking, accessibilité,
services, embarquement...)

Seuls quelques arrêts de lignes TEC ont été équipés de range-vélos. Les conditions de transport
des vélos dans les bus/trams sont inchangées (seulement les vélos pliants). La SRWT, qui peut
subsidier à 80% les range-vélos près d’un abribus, a mis au point une procédure lourde qui
décourage les communes de demander ce subside.

Les mesures positives


Equipement de certains arrêts de bus en range-vélos (ex: lignes express)

Nos propositions



Faciliter la subsidiation des range-vélos pour les communes wallonnes par la SRWT
Accepter les vélos en dehors des heures de pointe, dans les bus et les trams adaptés.

9. Un code de la route adapté aux cyclistes
Le code de la route tient suffisamment compte des cyclistes.
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Le Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière, soutient auprès du fédéral certaines
propositions de modification du code de la route (panneaux F99, autoriser les enfants à rouler sur
le trottoir jusqu’à 10 ans, cyclomoteurs de classe B sur la voirie en agglomération). Le CSWSR
préconise aussi un meilleur entretien des pistes cyclables, qui tarde à être mis en place.

Nos propositions




Trop grande lenteur de mise en place des panneaux (B22/B23) “céder-le-passage-cyclisteau-feu”. Sur 600 carrefours à feu de la région, seulement 60 ont été jugés adaptables et 40
équipés de panneaux, à ce jour. Les critères sont trop stricts.
Certains SULs sur les routes régionales ne sont toujours pas faits (ex: Nivelles)
Aucune sanction régionale n’est prévue pour les communes qui ne respectent pas la loi.

10. L'apprentissage du vélo
La formation à la conduite à vélo devrait être intégrée au cursus scolaire.

La Région soutient toujours le brevet du cycliste en 5e primaire pour 20% des élèves wallons. La
Région soutient aussi les vélo-trafics du GRACQ.

Les mesures positives


Chaque école primaire peut maintenant désigner un enseignant référent en “Éducation à la
mobilité et sécurité routière” (EMSR), qui est formé et mis en réseau par le SPW.

Nos propositions


L’EMSR n’est toujours pas dans les socles de compétence de la Communauté française.
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Récapitulatif
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Fietsen op Brussels niveau
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Legende grafieken:
Helemaal niet akkoord

Eerder niet akkoord

Geen mening

Eerder akkoord

Helemaal akkoord

De fietser wil een lagere verkeersdruk.

ALS IK FIETS, VIND IK HET AUTOVERKEER TE DRUK

1%4% 5%

41%

49%

Vaststelling:
Het blijft duidelijk dat de huidige verkeersdruk in Brussel voor fietsers en bij uitbreiding voor alle bewoners
problematisch is. Een hoge parkeerdruk, te veel wildparkeren, agressief rijgedrag, te hoge snelheden, …
De auto staat nog te centraal in de stad, ook bij nieuwe projecten. Het tunnel fiasco werd niet aangegrepen
om een andere mobiliteit naar voor te schuiven.
Genomen maatregelen:
Het gewestelijk parkeeragentschap(GPA) is ingevoerd. Het parkeerbeleid blijft ongewijzigd. De slimme
kilometerheffing voor vrachtwagens is ingevoerd. Autodelen wordt actief gepromoot en is stijgend. Het
Reyersviaduct werd afgebroken.
Voorstellen:
Een slimmekKilometerheffing invoeren voor iedereen om de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren. Het
tarief aanpassen aan de omgeving. In woonbuurten moet een hoger tarief gelden.
Dit moet gebeuren via een tax shift. Lagere lasten voor de inwoners. Hogere lasten voor het autogebruik in
Brussel (voor bewoners, pendelaars en bezoekers).
De openbare ruimte moet ingedeeld worden vertrekkend van de actieve modi en het openbaar vervoer. Als
we ruimte maken voor actieve weggebruikers moeten we ruimte nemen van het gemotoriseerde verkeer.
Een ontradend parkeerbeleid in de stad is noodzakelijk. Dit betekent hogere tarieven op parkeren ook voor
de bedrijfsparkings. Randparkings en intermodaliteit moeten daarentegen gepromoot worden.

43

De fietser wil een goede, veilige en comfortabele fietsomgeving.
ALS IK FIETS, VIND IK DE
WEGVERHARDING VOLDOENDE
COMFORTABEL

ALS IK FIETS, BESCHIK IK OVER
VOLDOENDE RUIMTE

32%

49%

3% 15% 1%

31%

ALS IK FIETS, VOEL IK ME VEILIG

23%

51%

8%

17% 1%

ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK
NIET NAARTOE FIETS OMDAT ER
GEEN AANGEPASTE ROUTE IS

23%

51%

8%

17% 1%

46%

5%

17% 2%

ER ZIJN BESTEMMINGEN WAAR IK
NIET HEEN FIETS MET MIJN
(KLEIN)KINDEREN

1%
2%

47%

16%

34%

Vaststelling:
Het ontbreekt aan goede infrastructuur. Er zijn te
weinig autoluwe routes, afgescheiden fietspaden,
zone 30 en fietsstraten. Vooral om nieuwe fietsers,
bijvoorbeeld jongeren, aan te trekken is dit
problematisch.
Het rijgedrag van vele autobestuurders creëert een
gevoel van onveiligheid.
Genomen maatregelen:

Het fietspadenplan van het Gewest bestaat op
papier. Het vademecum met ontwerprichtlijnen voor fietsstraten en afgescheiden fietspaden wordt
afgewerkt.
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Het GFR netwerk werd bewegwijzerd.
Het Gewest steunt de gemeenten bij het uitwerken van hun fietsbeleid (bvb fietsbrigade, fietsstraten,
BYPAD…)
Voorstellen:
Veralgemening Zone 30. De zone 30 wordt de regel in het gewest, enkel op grote wegen is er een afwijking.
Veilige verhoogde of afgescheiden fietspaden aanleggen op alle grote wegen.
De Gewestelijke fietsroutes en het ‘afgescheiden fietspadenplan’ verder afwerken in samenwerking met de
gemeenten.
In samenwerking met de andere gewesten werken aan de uitbouw van het fietsgen.
De ‘Fix my street’ app verder uitbreiden.
In de rijopleiding moet er meer aandacht komen voor fietsers.
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De fietser wil in gezonde lucht fietsen.

IK VIND DE LUCHTKWALITEIT OP MIJN
FIETSROUTES GOED

43%

36%

12%

8% 1%

Vaststelling:
De luchtkwaliteit blijft slecht. Er is vooruitgang inzake fijn stof, maar niet voor sitkstofoxiden. Fietsers
hebben er last van, zeker bij zware fysieke inspanningen. 70% van de niet fietsers vindt het een reden om
niet te fietsen. Inzake het fijn stof zijn er al inspanningen geleverd maar voor de andere polluenten (zoals
stikstofoxyden) blijven maatregelen achterwege.
Genomen maatregelen.
Het klimaat-, lucht- en energieplan werd goedgekeurd, maar de voorgestelde maatregels zijn niet ambitieus
genoeg.
De alarmdrempel voor fijn stof werd verlaagd, waardoor de burger sneller wordt geïnformeerd.
De lage emissiezone (LEZ), waarbij de meeste vervuilende voertuigen worden geweerd, wordt normaal
ingevoerd in 2018.
Voorstellen:
LEZ: goed maar sneller en harder voor invoeren, zeker voor dieselvoertuigen. Ook nieuwe diesels stootten
veel NOX uit en worden niet geviseerd in de LEZ.
Een aangepaste fiscaliteit (BIV en jaarlijkse autobelasting) die de uitstoot van alle polluenten, niet enkel
CO2, belast is noodzakelijk.
Bij piekmomenten dient het gebruik van dieselwagens te worden verboden.
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De fietser wil goede fietsenstallingen.

IK KAN MIJN FIETS MEESTAL VEILIG PARKEREN

22%

40%

8%

27%

3%

Vaststelling:
Voor vele mensen die willen fietsen, is het gebrek aan stallingen een groot probleem. Ze kunnen hun fiets
niet kwijt in hun woning. Ook op straten en pleinen zijn er te weinig fietsenstallingen. Voor 74% van de niet
fietsers is dit een obstakel om de fiets te nemen. In Brussel worden 8 fietsen per dag gestolen. De angst
voor een gestolen fiets weerhoudt 64% van de niet-fietsers om te fietsen.
Genomen maatregelen:
Er zijn steeds meer fietsboxen, dankzij een gewestelijke tussenkomst en de rol van Parking.brussels
De bedrijfsvervoerplannen leidden tot meer fietsstallingen in bedrijven. Zo worden wielplooiers verboden.
De bouw van enkele grote beveiligde fietsenstallingen is gepland.
Er worden sensibiliseringscampagnes gehouden door Brussel Mobiel.
Voorstellen
Het GPA moet een grotere rol spelen bij het aanbieden van beveiligde stallingen.
Er is nood aan stallingen in de straat voor het kortparkeren, grotere stallingen in winkelbuurten en vooral
beveiligde stallingen voor bewoners.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening moet meer fietsenstallingen voorzien bij nieuwbouw en bij
renovatie.
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De fietser wil een goede fiscaliteit

DE FISCALITEIT STIMULEERT HET FIETSGEBRUIK
MEER DAN HET AUTOGEBRUIK

44%

28%

20%

6%1%

Vaststelling:
Het autogebruik is in het BHG nog heel goedkoop. Zeker in vergelijking met andere Europese steden. De
kosten van het autogebruik worden niet gedekt door de geïnde belastingen. Zo is het bovengronds parkeren
te goedkoop en bijna gratis voor bewoners. Deze autovriendelijke fiscaliteit is een rem op de ontwikkeling
van de alternatieven.
Genomen maatregelen:
Geen genomen maatregelen.
Voorstellen
De belasting op inschrijving van een voertuig (BIV) en de jaarlijkse autobelasting hervormen en de
inkomsten uit deze belastingen verhogen. Met een ‘taks shift’ maken we wonen in Brussel aantrekkelijk
zodat meer mensen dicht bij hun werk gaan wonen.
Een slimme kilometerheffing invoeren. Dit kan door een stapsgewijze uitbreiding van een zonale heffing.
Vooral de meest vervuilende voertuigen zwaarder aanpakken. De heffing wordt zeer hoog op de lokale
straten en in de verblijfsgebieden
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De fietser wil fietsvriendelijke bedrijven.

IK WERK IN EEN FIETSVRIENDELIJK BEDRIJF

6%

15%

20%

37%

23%

Vaststelling:
De meeste bedrijven zijn fietsvriendelijk. Fietsvergoeding en voorzieningen zijn ruim aanwezig. De fietsers
voelen zich gesteund door de werkgever.
Genomen maatregelen
De bedrijfsvervoerplannen werken goed. Niet alle bedrijven hebben er echter één. Er wordt gewerkt aan een
verbeterde versie van deze bedrijfsvervoerplannen.
Voorstellen
Het fietsgebruik stimuleren bij de eigen gewestelijke administratie, zowel voor woon-werkverkeer als voor de
professionele verplaatsingen.
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De fietser wil bestemmingen op fietsafstand.

MIJN GEBRUIKELIJKE BESTEMMINGEN ZIJN OP
FIETSAFSTAND

1% 8% 3%

51%

37%

Vaststelling:
De meeste bestemmingen zijn op fietsafstand. Nieuwe projecten zoals NEO en Dockx zijn niet centraal
gelegen en niet voor iedereen op fietsafstand.
Genomen maatregelen:
Het Brusselse gewest werkt aan het gewestelijk plan duurzame ontwikkeling (GPDO). Het doel is om te
komen tot een compacte stad met minder autoverplaatsingen.
Voorstellen:
Nieuwe wijken moeten multifunctioneel zijn. De inrichting moet op maat van fietsers en voetgangers zijn.
Het GPDO moet een plan worden waar nabijheid en het mengen van functies centraal staan.
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De fietser wil gemakkelijk kunnen overstappen op een andere
verplaatsingswijze
FIETSERS KUNNEN BIJ TREINSTATIONS (NMBS)
GOED TERECHT

13%

26%

47%

12% 1%

IK KAN DE FIETS MAKKELIJK COMBINEREN MET
TRAM/BUS/METRO

17%

36%

28%

17%

2%

Vaststelling:
Er zijn fietsparkings aanwezig bij metro-, tram- en bushaltes. Maar op grote knooppunten is het aanbod te
laag. De stallingen zijn niet altijd even goed gelegen. De perrons zijn niet altijd goed bereikbaar voor fietsers
die de metro of tram willen nemen.
Genomen maatregelen:
Er worden steeds meer fietsparkings bij de haltes geplaatst. Fietsgoten en -liften worden geïnstalleerd.
Voorstellen:
Meer fietsgoten, liften en fietsparkings voorzien. Beveiligde stallingen invoeren aan de grotere stations. De
nieuwe metrolijnen moet voorzien worden van goede fietsenstallingen en de toegankelijkheid voor fietsers
wordt meegenomen.
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De fietsers wil een fietsvriendelijk verkeersreglement

DE WEGCODE HOUDT VOLDOENDE REKENING MET
FIETSERS

18%

39%

13%

28%

2%

Vaststelling:
Dit is niet echt een regionale bevoegdheid. Maar de wegbeheerder kan door een goede toepassing van het
reglement heel wat doen. Zo zijn in Brussel de meeste éénrichtingsstraten voor fietsers vanuit beide
richtingen toegankelijk. Daarnaast kan het gewest druk uitoefenen zodat het verkeersreglement
fietsvriendelijker wordt.
Genomen maatregelen:
De verkeersborden voor het negeren van een onnodig rood licht ( B22 en B23) zijn door de regio ingevoerd.
Het gewest voorziet subsidies aan de gemeenten om fietsstraten aan te leggen.
Voorstellen:
Het niet verplichte fietspad mogelijk maken door gebruik te maken van het verkeersbord F99.
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De fietser wil dat iedereen de kans krijgt om te leren fietsen

DE OPLEIDING OM TE LEREN FIETSEN MOET
GEÏNTEGREERD WORDEN IN HET
SCHOOLPROGRAMMA

1%5% 8%

38%

49%

Vaststelling:
Een groot deel van de niet-fietsers (45%) voelt zich onzeker op de fiets. De nood aan extra fietslessen is dus
zeer groot. Er worden al heel wat fietslessen georganiseerd. Vooral voor kinderen, maar ook voor andere
doelgroepen zoals vrouwen en migranten.
Genomen maatregelen:
Een aantal nieuwe initiatieven wordt door het gewest ondersteund: Via Velo, het fietsbrevet, …
Voorstellen:
Het aantal fietslessen moet verder uitgebouwd en gediversifieerd worden.
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Samengevat
Réponses des cyclistes bruxellois au thermomètre cycliste
(2300)
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80%
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Formation vélo devrait…
La fiscalité est…
Code de la route…
Employeur vélo-friendly
Accueil ok dans les…
Accueil ok par la SNCB ?
Mes destinations…
Je peux facilement…
La qualité de l'air est…
Pas d'itinéraire adapté…
Pas d'itinéraire adapté…
Je me sens en sécurité
Le revêtement est…
Le trafic automobile…

Je dispose de…

Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Sans avis
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Fietsen op Europees niveau
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Europa heeft geen eigen fietsbeleid of fietsplan, wel maakt het beleid deel uit van andere
beleidsdomeinen.
Gedragsverandering (+/-)
De Europese week van de Mobiliteit is de bekendste campagne, al zijn er grote verschillen tussen de
lidstaten.
Fietsen wordt meegenomen in Europese richtlijnen rond Duurzame mobiliteitsplannen, hoewel de financiële
ondersteuning niet gegarandeerd wordt.
Toekomstige Europese richtlijnen zullen ook over cargofietsen gaan.
Infrastructuur (+/-)
Via EU middelen wordt er tussen 2014 en 2020 ongeveer € 1,5 miljard geïnvesteerd in fietsinfrastructuur.
Een gevoelige stijging tegenover de vorige periode (€ 600 miljoen). Het blijft echter een marginaal deel van
het totale budget.
EuroVelo, het lange afstandsfietsnetwerk (+/-)
EuroVelo is geen erkend Trans-Europees netwerk. Daardoor worden heel wat investeringsmiddelen gemist.
Als het Eurovelo netwerk samenvalt met een ander netwerk, bijvoorbeeld bij bruggen of tunnels, kan men
subsidies krijgen via het Connecting Europe Facility. Daarnaast kan men via toerisme ook middelen krijgen
voor delen van het netwerk.
Voertuigen en technische verplichtingen (-)
Er bestaan Europese regels over de veiligheidsvoorschriften waar gemotoriseerde voertuigen aan moeten
voldoen. Het gaat hier over betere vrachtwagenkabines, intelligente snelheidsaanpassing, automatische
remsystemen… Er moeten nog heel wat systemen worden ingevoerd die gericht zijn op de veiligheid van
fietsers.
De zelfrijdende auto’s komen er onvermijdelijk aan. Europa werkt aan regels rond veiligheid, infrastructuur,
subsidiëring en verkeersmanagement. De actieve weggebruiker moet worden meegenomen in het debat.
Fietsen en hun technische verplichtingen(+)
Het aantal verkochte elektrische fietsen kent jaarlijks bijna een verdubbeling.
De gewone elektrische fietsen moeten voldoen aan CEN en sinds kort op ISO verplichtingen. De snelle
elektrische fietsen krijgen een type goedkeuring. Zowel de gewone als de snelle elektrische fietsen moeten
gesteund worden, omdat ze ideaal zijn om gemotoriseerde verplaatsingen te vervangen.
Passagiersrechten (-)
De Europese regelgeving (2007) rond het meenemen van feiten op de trein is te vaag. Het hangt daarom af
van de goodwill van de treinmaatschappijen of fietsen mee op de trein kunnen of niet.
Gezondheid en milieu (+/-)
De luchtkwaliteitsnormen worden op Europees niveau vastgelegd. Ze liggen lager dan de normen van de
wereldgezondheidsorganisatie WHO). Heel wat lidstaten halen zelfs de Europese normen niet. Er sterven elk
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jaar 400.000 mensen ten gevolge van slechte luchtkwaliteit in Europa.
Fiscaliteit (+)
Europa laat een lager btw tarief toe voor arbeidsintensieve diensten zoals fietsherstellingen. België en 8
andere lidstaten maken hier gebruik van.
Europa geeft geregeld aanbevelingen aan de lidstaten. In 2016 werd het volgende meegedeeld aan België:
“…het fileprobleem met aangepakt worden door beter openbaar vervoer en verkeersmanagement, en het
weghalen van markt ontregelende fiscale maatregelen zoals bedrijfswagens.
Data verzameling (+/-)
Over fietsen zijn er geen officiële gegevens bekend in Europa. Wel vroeg de Eurobarometer in 2014 welk
vervoersmiddel ze het meest gebruikten op een doordeweekse dag, 8% antwoordde de fiets.
Beleid (-)
In 2016 werd voor het eerst een fiets contactpersoon aangenomen bij DG Move, het Europese departement
voor transport. Dit was een rechtstreeks gevolg van de ‘Declaration on cycling as a climate-friendly transport
mode’, die tijdens het Luxemburgse voorzitterschap was goedgekeurd in 2015. Het Europese strategische
document dat door de ministers werd gevraagd, is in voorbereiding.
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