


OVERZICHT

1.Wat is de Fietsersbond? 

2.Wat doet een lokale afdeling?

1. Lobbywerk

2. Acties

3. Communicatie

3.Effectieve opstart



1. WAT IS DE 
FIETSERSBOND?



STRUCTUUR VAN DE FIETSERSBOND

•Secretariaat: 10 werknemers en 3 vrijwilligers

•Afdelingen: 90+

•Vrijwilligers: 900+

•Lidmaatschappen: 7000+ (vertegenwoordigen 

23000 leden)



Mikaël Van 

Eeckhoudt

Algemeen directeur

Eva Herrijgers

Ledenservice en 

administratie

Fenna Bouve

Campagnes

Wies Callens

Beleidsmedewerker 

en woordvoerder

Sarah Beurms

Lokale werking en 

vrijwilligers

Anne De Smet

Communicatie



Thierry Jiménez

Meetfietser

Dieter Snauwaert

Bike to Work

Werner Lievens

Meetfietser

Wim De Groof

Bike to Work

De Meetfiets



DE FIETSERSBOND

Focus op de functionele fietser

→ Expertise als fietser

centraal

→ Veilige en comfortabele 

fietsroutes



BELEID

•Overleg met politiek, middenveld, bedrijven, …

•Focus: Mobiliteit en ruimtelijke ordening

➔ Momenteel: actievelden en speerpunten voor 

verkiezingen mei 2019 



Stappers

Trappers

Openbaar vervoer

Personenwagens









VADEMECUM
FIETSVOORZIENINGEN

• Op vraag van de 

Fietsersbond

• Wordt constant herzien

• Richtlijnen: leidraad 

wegbeheerders

• Bindend bij subsidies



BFF: BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL 
FIETSROUTENETWERK

•Fietsroutenetwerk voor functionele verplaatsingen

•Subsidies via Fietsfonds en provincie (60% tot 80%) 

•Ligt vast, maar niet alles is al befietsbaar









FIETSBELEID

• Europees niveau: secretariaat + European Cyclist Federation

• Federaal niveau: secretariaat 

•Vlaams niveau: secretariaat 

• Provinciaal niveau: secretariaat 

•Gemeentelijk niveau: lokale afdelingen

→ Tweerichtingsverkeer tussen lokale afdelingen en het 

secretariaat



WORD LID

Wil je ons graag steunen, dan kan je lid worden 

via onze website: www.fietsersbond.be/ikwordlid

Lid worden kost je slechts:

• 23 euro per jaar (voor één persoon)

• 30 euro per jaar (voor het hele gezin)

http://www.fietsersbond.be/ikwordlid


2. LOKALE AFDELINGEN 
ZIJN DE BASIS VAN DE 
FIETSERSBOND





WAAROM AFDELINGEN?

•Mobiliteitsbeleid is sterk lokaal bepaald

•Fietsers verenigen en een stem geven

•Lokale expertise delen en gebruiken

•Impact kunnen hebben op lokale dossiers



WAT DOET EEN AFDELING?

1. Lobbywerk

2. Acties en evenementen

3. Communicatie



LOBBYWERK

•Audit fietsinfrastructuur

•Knelpunten

•Comfort

• Fietsstallingen

•Plannen heraanleg inkijken

•Fiets in het bestuursakkoord

en beleidsplannen krijgen



LOBBYWERK

Meldpunt wegen

https://meldpuntwegen.be/

https://meldpuntwegen.be/


LOBBYWERK

Formele en informele contacten met:

•Politici

•Ambtenaren

•Politie

•Middenveldorganisaties

•Middenstand en werkgevers



LOBBYWERK

Overlegmomenten

•GBC : gemeentelijke begeleidingscommissie

•mobiliteitsraad – verkeersraad – milieuraad -

sportraad

•GECORO: gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

➔ ijveren voor mankracht en middelen



BELANGRIJKE POLITIEKE CONTACTEN 

•Burgemeester (ook hoofd van de politie)  

•Schepen van mobiliteit

•Schepen ruimtelijke ordening

•Schepen van openbare werken



ACTIES EN EVENEMENTEN



ACTIES EN EVENEMENTEN

• Honing- en azijntocht: Knelpunten aankaarten &

uitlichten van goede voorbeelden



ACTIES EN EVENEMENTEN

• Safety by numbers:

• Het plezier van fietsen in de kijker plaatsen

• Mensen laten kennismaken met (verschillende 

vormen van) fietsen



ACTIES EN EVENEMENTEN

• Samenwerking met verschillende organisaties of 

initiatieven:

• Andere Fietsersbond afdelingen

• Critical mass, Natuurpunt, Gezinsbond, Gemeente, 

fietshandelaren…



ACTIES EN EVENEMENTEN



ACTIES EN EVENEMENTEN: VERZAMELEN VAN DATA

•Knelpunten in kaart brengen 

•Fietstelweek

•Gedragsanalyse 



COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

• Nieuwsbrieven (Mailchimp)



COMMUNICATIE

• Sociale media

• Facebook

• Twitter



COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

• Offline kanalen: lokale krant, scholen, evenementen, …



COMMUNICATIE

• Eigen lobbywerk en acties

• Fietser van de week

• Tips/weetjes

• Visie/standpunten

• Belangrijke informatie van de gemeente

• Relevantie evenementen uit de buurt



AFDELINGEN KIEZEN 
VOORAL ZELF

• Wat ze kunnen doen.

Wat ze willen doen.

• Waar ze draagkracht en

vraagkracht voor hebben.



WAT BIEDEN WE ?

•Ondersteuning op beleidsvlak, organisatorisch vlak en 

communicatie

•Campagnes en acties: algemene campagnes + 

promotiemateriaal

•Vormingen

•Financiële ondersteuning: opstartbudget (250 euro) + 

jaarlijks werkingsbudget



WAT VRAGEN WIJ ?

•Oplossingsgericht

•Politiek onafhankelijk

•Korte + lange termijn

•Nationale campagnes mee verspreiden

•Signaleren wat lokaal leeft

•Contactpersoon + perscontact + effectieve leden

•Jaarlijks werkingsverslag



3. AFDELING OPSTARTEN



ROLLEN VERDELEN

• Contactpersoon/Voorzitter

• Perscontact

• Beleidswerk: voorbereidend werk

• Beleidswerk: uitvoerend werk

• Organisatie acties en evenementen

• Communicatie-genie (Facebook, Twitter, persberichten)

• Webmaster

• Penningmeester

• Ledenopvolging

• Samenwerking met andere organisaties of initiatieven opzetten

…



AND HAVE FUN!


