
 

 

 

 

 

 

Rondvraag bij de Leuvense politieke partijen  

naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14 oktober 2018 

 

 

Op 2 mei 2018 schreef de Leuvense afdeling van de Fietsersbond de lokale afdelingen van zeven 

politieke partijen aan. We stelden vier vragen: 

1. Nam het huidige gemeentebestuur (2012-2018) volgens u maatregelen met een duidelijk 

positieve impact op de fietsmobiliteit in Leuven? Aan welke maatregelen denkt u 

concreet? Graag ook een toelichting over waarom u de maatregel geslaagd vond.  

2. Nam het huidige gemeentebestuur (2012-2018) volgens u maatregelen met een duidelijk 

negatieve impact op de fietsmobiliteit in Leuven? Aan welke maatregelen denkt u 

concreet? Graag ook een toelichting over waarom u de maatregel negatief evalueert. 

3. Wat zijn de plannen van uw partij om de fietsmobiliteit en verkeersveiligheid voor fietsers 

in de volgende bestuursperiode (2018-2024) te verbeteren? Lijst minimaal vijf maatregelen 

op, in volgorde van prioriteit. 

4. Wie van uw kandidaten gebruikt de fiets in het dagelijks woon-werkverkeer of voor 

andere functionele verplaatsingen (dus niet enkel recreatief)? We stellen deze vraag 

omdat we ervan overtuigd zijn dat dagelijkse fietsers de fietsnoden beter kunnen 

inschatten. 

We ontvingen een antwoord op onze rondvraag van Groen (28 mei), N-VA (29 mei), PVDA 

(31 mei), Vlaams Belang (27 juni) en SP.A (3 juli). Van CD&V en Open Vld kregen we geen 

antwoorden op onze vragen, ondanks herinneringen en een schriftelijke toezegging om deel te 

nemen. 

U vindt de antwoorden van de partijen hieronder, in de volgorde dat we ze ontvingen. Voor een 

vlottere leesbaarheid hebben we de teksten (licht) geredigeerd en zo uniform mogelijk 

gelayout. Aan de inhoud van de teksten is niets gewijzigd. 

We bedanken de partijen voor hun medewerking. De resultaten van de rondvraag blijven, samen 

met de partijprogramma’s, tot 2024 op onze website staan. Laat het een aansporing zijn om 

tijdens de volgende bestuursperiode de vele mooie plannen voor een fietsvriendelijk Leuven 

ook in de praktijk te brengen! 



 

Groen 

Vraag 1: positieve maatregelen 

In het algemeen kunnen we zeggen dat het goedkeuren van een fietsbeleidsplan een goede zaak 

was. Het is tegelijk frustrerend omdat zo’n plan er al vele jaren eerder had kunnen zijn. Jarenlang 

hebben we telkens opnieuw gevraagd om tot een structurele aanpak te komen (onder meer via 

een fietsambtenaar, een mobiliteitsdienst en 1 schepen die ‘mobiliteit’ als bevoegdheid heeft). 

Er is erg veel tijd verloren gegaan, maar het begin is nu gemaakt, en dat is een goede zaak. Het 

autocirculatieplan was ook een goede beslissing in functie van de fietsmobiliteit. Het zorgde 

ervoor dat we een stijging zien in het aantal fietsverplaatsingen. (Een volgende stap zou een 

uitbreiding naar de deelgemeenten moeten zijn.) Ook het aanleggen van een aantal fietsstraten, 

de bouw van de fietsspiraal over het station, de verbreding van de fietsstrook in de Blijde 

Inkomststraat, de ANPR-camera’s tegen sluipverkeer in de Spaanse Kroon en het starten met 

een fietsteam bij de politie (dingen die wij al vele jaren vroegen) waren positieve punten. De 

stad heeft ook zelf geïnvesteerd in fietsen voor het personeel, onder andere enkele cargobikes 

om materiaal te vervoeren en (e-)fietsen voor stadspersoneel. Belangrijke symbolische waarde: 

nu nog voltallig schepencollege op de fiets. 

 

Vraag 2: negatieve maatregelen 

Vooral het ontbreken van sturende maatregelen kunnen we hier vermelden. Het schepencollege 

maakt nog te weinig keuzes. Vergeleken met andere steden heeft Leuven jaren achterstand 

opgelopen door de manifeste weigering van met name de burgemeester om een volwaardig 

mobiliteits- en dus ook fietsbeleid uit te bouwen. Dat we nog steeds aan mensen uit andere 

steden moeten uitleggen dat er in de gemeenteraad geen mobiliteitscommissie is en dat er geen 

mobiliteitsraad en geen mobiliteitsschepen is, is eigenlijk meer dan bedroevend. De 

burgemeester lijkt niet te geloven in een sturend mobiliteitsbeleid. Het zou nochtans 

ondertussen voor iedereen duidelijk moeten zijn dat een en/en/en/en-beleid niet houdbaar is en 

niet zal zorgen voor een duurzaam, klimaatneutraal en veilig verkeersmodel. Men wil op te veel 

locaties elk vervoersmiddel een eigen plek gunnen, zonder echte keuzes te durven maken. Maar 

de verzadiging van de infrastructuur laat dat niet toe. Op sommige locaties moet je voluit de 

kaart van fietsers, voetgangers en openbaar vervoer durven trekken. In een sturend beleid 

probeer je bv. het aantal autoverplaatsingen op korte afstand actief te verminderen en het 

aantal fietsverplaatsingen in die gevallen te doen toenemen. Dat is actief beleid, dat je stap voor 

stap en structureel moet uitbouwen. Dat we voor zo’n beleid jaren verloren hebben kunnen we 

beschouwen als een maatregel met een negatieve impact. Ook de aarzelende manier waarop 

het schepencollege haar eigen autocirculatieplan (niet) verdedigde en de aanbevelingen uit de 

studie voor het gebied tussen Tiense- en Diestsesteenweg voor zich uitduwt, maakt ons 

bezorgd. Die houding versterkte de criticasters en vermindert het draagvlak voor gelijkaardige 

circulatieplannen in de deelgemeenten. Voorts zien we dat bij de cruciale schakels voor zacht 

vervoer, zoals de Vaartkombrug of de Parkwegbrug de positie vanuit de stad té zwak is. Men 

probeert en wil wel, maar het ontbreekt aan een duidelijke prioriteit om hier versneld op in te 

zetten. Tot slot is ook de bouw van de Bruulparking een maatregel met een negatieve impact 

voor fietsers, want het versterkt de indruk dat auto’s welkom zijn tot in het hart van de stad. 

 

  



 

Vraag 3: plannen 

Ons hele mobiliteitsprogramma zou volgens ons een verbetering moeten zijn voor de fietsers. 

Fietsen moet zoveel mogelijk gewoon het ‘nieuwe normaal’ worden als vervoermiddel, minstens 

voor zowat alle verplaatsingen binnen het stedelijk gebied. We geven hierbij vijf structurele 

maatregelen. Het is moeilijk om echt een volgorde van prioriteit te bepalen, aangezien alles met 

elkaar samenhangt. 

- Een versterkte en versnelde uitvoering van het fietsbeleidsplan (met een degelijke 

ambtelijke ondersteuning, met een goede inventaris en permanente opvolging van alle 

knelpunten voor fietsers, met de verdere uitbouw van fietsroutes, met een goede 

tussentijdse opvolging van het fietsbeleid door de gemeenteraad, jaarlijks fiets- en 

voetgangersrapport…), uitbreiden van de Autovrije Zondag naar de buurgemeenten. 

- Werken aan mobiliteitsplannen in de verschillende deelgemeenten, telkens uitgaand van 

de keuze voor duurzame, klimaatneutrale, veilige en gezonde mobiliteit. Inclusief een 

onderzoek naar een lage emissiezone (LEZ) en een aanpak op maat van bikenomics, 

waarbij de lokale fietseconomie een boost wordt gegeven. 

- Veilige en gezonde fietsroutes voor kinderen voor hun verschillende activiteiten. 

- Een ambitieus plan voor voldoende aangepaste infrastructuur voor de omslag naar e-

fietsen en het veilig stallen van fietsen in het stedelijk gebied, onder meer in woonwijken 

(buurtstallingen, fietsboxen, …). 

- Aanpassing van de parkeernorm om ervoor te zorgen dat bij (ver)nieuwbouw steeds 

voldoende fietsparkeerplaatsen en minder autoparkeerplaatsen worden voorzien. 

 

Vraag 4: fietsgebruik kandidaten 

Alle 47 kandidaten gebruiken regelmatig de fiets voor een groot deel van hun verplaatsingen, 

voor de verschillende motieven. Sommigen doen ook de wekelijkse inkopen met de 

(bak)fiets(kar). Sommigen hebben geen eigen wagen, een aantal heeft zelfs geen autorijbewijs. 

Bovendien zijn er kandidaten die op een actieve manier het Leuvense fietsgebeuren mee 

organiseren (Critical Mass Leuven), actief vrijwilliger zijn bij fietsinitiatieven in het middenveld 

(Fietsersbond, Straten Vol Leuven, …), als actief verkeersouder bij Leuvense scholen 

(Paridaens, …) en professioneel actief zijn in de fietseconomie (VELO vzw, Vi-tes Fietskoeriers). 

Het is op die manier – ervaringsgericht – dat ons programma doorheen de jaren vorm heeft 

gekregen en we regelmatig ook voorstellen doen ten voordele van de fietser. De voorbije jaren 

hebben we ook infoavonden georganiseerd met een inhoudelijk programma, waarbij onder 

andere bikenomics, fietsmobiliteit en verkeersveiligheid meermaals aan bod kwamen.   



 

 

N-VA 

Vraag 1: positieve maatregelen 

Om hierop te antwoorden op een objectieve manier, hebben we ons gebaseerd op het ‘charter 

van gemeenten voor een sterk fietsbeleid’, besproken op gemeenteraad in de zitting van 23 

november 2015 incl. bijgevoegde amendementen van N-VA van Tine Eerlingen, en het 

Fietsbeleidsplan van 2017. 

1. Het verbeteren van de fietsinfrastructuur 

Uitgevoerd: 

- Heraanleggen van fietsstraten: Goudsbloemstraat, Riddersstraat en Heilige-Geeststraat. 

- Fietsstraat: Parkstraat, Schapenstraat, Hoegaardsestraat 

- Martelarenlaan heraanleggen als fietsstraat en aansluiten op een fietstunnel onder de 

Tiensesteenweg. 

- Aanleggen van fiets- en voetgangersbruggen over de Dijle aan het Janseniushof. 

- Fietsroute via Maria-Theresiastraat. 

N-VA Leuven is van mening dat elke weggebruiker een plaats moet krijgen, ook in de binnenstad. 

Bij druk verkeer zien we liever een scheiding van verkeersmodi. Fietsen (naast stappen) zijn de 

modi voor de korte afstand en moeten als dusdanig gefaciliteerd en beloond worden. We 

moeten erop letten dat ook voetgangers hun rechten behouden. Fietsstraten zijn een mogelijke 

oplossing maar enkel bij weinig autoverkeer, anders zien we liever fietspaden of zelfs 

fietscorridors (enkel fietsen). Het fietsroutenetwerk moet veilig, logisch, aaneensluitend en 

comfortabel zijn. Wij geloven in investeringen in zachte verkeersmodi om een modal shift te 

verkrijgen eerder dan in het bestraffen. 

Werken in uitvoering of gepland: 

- Het verbreden van het fietspad in de Blijde-Inkomststraat. 

- Bouw fietsspiraal aan het station. De fietsspiraal zal vermoedelijk eind 2018 in gebruik 

genomen kunnen worden. N-VA Leuven vindt het goed dat een goede en berijdbare 

helling 2 stadsdelen verbindt. Echter wordt gevreesd voor conflicten tussen fietser en 

voetgangers. Hier schonk het stadsbestuur naar onze mening geen aandacht aan. 

- Het verbeteren van de fietsinfrastructuur rond Gasthuisberg, met een nieuwe fietsbrug 

naar Herent. Recent werd de fietsbrug geplaatst en deze zal tegen eind juni in gebruik 

zijn. Deze fietsbrug wordt gerealiseerd in samenwerking met het Vlaams Gewest. 

- Het verbeteren van de bestaande fietspaden naar Haasrode Researchpark door de 

Duivelsweg en de Abdijstraat opnieuw aan te leggen. 

- Een nieuwe ondergrondse fietsparking onder het Martelarenplein. Al is het hier nog 

wachten op. Onze fractie vroeg een fietsgeleidingssysteem met lichtjes. Nog niet 

uitgevoerd. 

- De stad realiseerde een nieuwe fietscentrale onder het Blauwputplein, goed voor 3000 

fietsen (studentenfietsen en weesfietsen). Bij de manier waarop de 

fietsparkeerhandhaving georganiseerd wordt stellen wij ons vragen. Voor de uitbating 

werd extra personeel aangenomen (incl. de ruiming). Dit had o.i. beter op de private 

markt geplaatst geweest, al dan niet beschermd als opdracht voorbehouden voor 

bedrijven uit de sociale economie. De kwaliteit van de dienstverlening wordt vervolgens 

aangestuurd op basis van een SLA. 



 

De opmaak van een fietsbeleidsplan is een goede stap, deze integreren in een totale aanpak, 

zijnde een geïntegreerd mobiliteitsplan zou nog beter zijn. Het huidige mobiliteitsplan dateert 

namelijk van 2003! 

Standpunt N-VA: Leuven heeft dringend nood aan 1 schepen van mobiliteit en een volwaardig 

mobiliteitsplan voor alle modi voor centrum en deelgemeenten en een regionale 

mobiliteitsvisie. Binnen dergelijke nieuwe visie moet een regionaal fietsnetwerk worden 

uitgetekend dat doorloopt tot in het centrum (doorfietsroutes). 

Amendement 3 van Tine Eerlingen (N-VA) bij de bespreking van het fietscharter in de 

gemeenteraad: “Om, in het kader van Leuven Klimaatneutraal, zoveel mogelijk mensen op de 

fiets te krijgen is het belangrijk een goed en veilig fietsnetwerk uit te bouwen. Zo wordt de fiets 

de snelste en meest voor de hand liggende vervoerswijze. De stad zal hiertoe routes uitbouwen 

op maat van de verschillende doelgroepen (snelle fietsers voor woon-werkverkeer, recreatieve 

fietsers, kinderen en bejaarden, ...).” 

 

2. Fietsgebruik promoten 

Uitgevoerd: 

- Opzetten en uitbreiding van ‘buggypunten’, zodat jonge gezinnen makkelijker met de 

fiets naar Leuven kunnen. 

 

Vraag 2: negatieve maatregelen 

1. De invoering van een onoordeelkundig circulatieplan 

Het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad, die het autoluwe karakter en de fietsbaarheid 

sterk zou moeten doen toenemen, bracht naar onze mening weinig soelaas voor de fietsers. Het 

is volgens ons een verkeerd concept te denken dat auto’s bannen meteen betekent dat je fietsen 

vergemakkelijkt. Daarenboven pleit het stadsbestuur voor gemengd verkeer in de binnenstad 

ook bij hoge verkeersintensiteiten (cf. Riddersstraat met fiets- en autoverkeer, Bond en 

Martelarenplein met bus- en fietsverkeer). N-VA Leuven pleit daarentegen voor duidelijkheid en 

het waar mogelijk scheiden van verkeersmodi in het belang van elke weggebruiker. 

Waar het kan, dienen de verkeersstromen gescheiden te worden gehouden en/of dient het voor 

bv. de voetgangers duidelijk aangegeven te worden waar de fietsers rijden (bv. doorfietsroute 

op het nieuw aangelegde Ladeuzeplein). 

Amendement 2: “De stad legt in straten gelegen in zone 30 met frequent auto- en/of busverkeer 

en veel fietsverkeer, fietspaden of brede fietsstroken aan. Bv. Kapucijnenvoer, 

Bondgenotenlaan.” 

Amendement 6: “Vragen van bewoners naar veiliger fietsinfrastructuur worden ter plaatse en al 

fietsend onderzocht door de schepen van mobiliteit.” 

 

2. Ondoordacht invoeren van fietsstraten 

Het autoverkeer dient uit de fietsstraten gehouden te worden door aanpassing van de 

verkeersafwikkeling in de ruime omgeving en/of slimme knips. Bij een slimme knip wordt 

sluipverkeer geweerd en bewonersverkeer doorgelaten. 

Bij veel verkeer (bv. Goudsbloemstraat, Riddersstraat, Heilige-Geeststraat) gaat het 

gemeentebestuur voorbij aan haar eigen principes, namelijk geen fietsstraten boven 2000 



 

motorvoertuigen per dag (p. 12 van het fietsbeleidsplan: “Wanneer er gekozen wordt om de 

straat in te richten als fietsstraat, wordt een maximale concentratie van 2000 motorvoertuigen 

per dag gehanteerd.”). 

Ook een deel van de Kortrijksestraat te Kessel-Lo staat op de planning om aan te leggen als 

fietsstraat. Het inzetten van fietsers om het verkeer te remmen en bij uitbreiding te 

ontmoedigen, getuigt van een ondoordachte visie op mobiliteit en het gebrek aan een aanpak 

in de ruime omgeving. 

 

3. Onvolledigheid in aanpak 

Jan Vranckxtracé (onderdeel fietssnelweg Leuven-Diest): geen evolutie, grondverwerving 

nodig. 

N-VA Leuven is van mening dat een fietssnelweg en belangrijke fietsassen in de voorrang moet 

liggen. De vele gemotoriseerde kruisingen op het Jan Vranckxtracé werken vertragend voor de 

fietsers. Door middel van verkeersplateaus kan de veiligheid ten aanzien van de fietsers 

gegarandeerd blijven en rijden de fietser op gelijke hoogte comfortabel door (zie studie 

Fietsberaad: Fietsers in de voorrang). 

Fietsen zorgt voor een gezonde bevolking. De stad Leuven heeft een fietsschool opgericht, die 

voornamelijk gericht is op een vlottere integratie in de samenleving. N-VA Leuven is van mening 

dat het ruimer kan door o.a. de tussenkomsten in de studentenbuspassen om te zetten naar een 

ondersteuning van het fietsdelen, zodat studenten meer de fiets nemen en er aldus positief 

gewerkt wordt aan de fitheid van de studenten. 

Amendement 1: “De stad Leuven wil meer studenten op de fiets krijgen om de fitheid van 

studenten te verbeteren en zal daartoe de studentenbuspas herzien.“ 

 

4. Niet aangepakt 

Ook hier laat het stadsbestuur op zich wachten: 

- deelfietsen aan het station uitbreiden (Blue-Bikes) 

- deelfietsen op min. 2 randparkings (Park+Bike-formules) 

- bakfietsdelen op minstens 5 locaties 

- voldoende fietsparkeerplaatsen creëren 

• afgestemd op verschillende gebruikers 

▪ voor kort en lang parkeren 

▪ overdag en ’s nachts 

▪ overdekt en in openlucht 

▪ met en zonder bewaking 

• voor verschillende soorten fietsen: stadsfiets, bakfiets … 

• meer aanbindrekken in woonstraten en aan de rand van het winkelwandelgebied 

• fietsparkeervakken in het kernwinkelgebied 

• meer (overdekte) buurtstallingen in woonwijken. Ondanks het feit dat vzw 

Mobiel21 een (algemene) handleiding over buurtfietsenstallingen heeft 

uitgewerkt in 2017, werd nog geen exploitatiemodel en/of een 

subsidiereglement opgemaakt. 

• meer plekken waar je langere tijd kan parkeren aan belangrijke openbare 

plaatsen zoals het station, tewerkstellingsplaatsen en randparkings 

• parkeerverordening aanpassen aan de parkeernoden van fietsers vandaag 



 

Een mooi voorbeeld hoe het niet moet is de Vesalius-site. Bij de bouwvergunning werd 

geëist dat een grote publiek toegankelijke fietsenparking werd voorzien op niveau -1. 

Bewoners realiseren zich niet dat dit een publiek toegankelijke fietsenparking moet zijn 

en sluiten de poort, anderzijds is deze fietsenparking bij het brede publiek niet gekend 

(wel die bij Kinepolis). Hier is duidelijk een tekort aan opvolging en communicatie vanuit 

het stadsbestuur. 

Op het vlak van fietsparkeren is er weinig evolutie te merken in het straatbeeld. 

Ter hoogte van het station werd de uitbreiding gerealiseerd door de NMBS. Het is dus de 

NMBS die een pluim verdient, niet het stadsbestuur. 

- De installatie van een fietsparkeergeleidingssysteem, in o.a. de fietsenparking Rector De 

Somerplein en de parkings in het station (cf. 2017_VVB_00048 - Voorstel tot beslissing 

van raadslid Tine Eerlingen: Fietsgeleidingssysteem). 

- Ook voorzag de stad fietsherstelzuilen: geen evolutie. 

- Schoolomgevingen veiliger maken 

• Slechts een deel van de schoolomgevingen en meer bepaald de basisscholen zijn 

bekeken, al blijft de uitvoering van bepaalde aan te passen punten uit. 

• Het Sint-Jacobsplein is onveiliger geworden, de Geldenaaksebaan is niet 

aangepakt. De Ring krijgt nu meer verkeer voor de deur (Vectrisstudie). 

- Schoolroutekaarten 

• De schoolroutekaarten dienen geactualiseerd te worden, zij dateren namelijk van 

2010.  

• Amendement 4: “In de Brouwersstraat, waar frequent busverkeer en een 

schoolfietsroute samen zullen lopen, zal in de nieuwe aanleg rond Parking De 

Bruul een aanliggend/vrijliggend fietspad behouden blijven.”  

• Amendement 5: “De stad legt in samenspraak met de scholen conflictvrije 

schoolfietsroutes aan.” 

- Abdij van Park – tijdelijke Tivoli-brug 

• Het nalaten van de bouw van een tijdelijke Tivoli-brug voor fietsers en 

voetgangers. 

• Met een relatief geringe financiële inspanning kon de stad een fietsvriendelijke 

oplossing aanbieden. Nu prefereert de stad de organisatie van evenementen die 

naar verluidt duurder zijn dan een tijdelijke fietsbrug, cf. stadsfestival aan 500 000 

euro voor 3 dagen. 

- Stadsdistributie per fiets 

• Vanuit de stad is er geen beleid, noch ondersteuning m.b.t. leveren van pakjes in 

de binnenstad. Dit kan met cargofietsen. 

- Fietskoeriers die een charter ondertekenen rond voetgangersvriendelijk fietsgedrag 

• Volgens onze gegevens werd hier geen gevolg aan gegeven. 

- Cijfers in kaart brengen 

• De stad heeft geen tot weinig cijfers beschikbaar over het fietsgebruik in haar 

stad. Een sturend beleid blijft dus uit. 

- Campagnebeeld ‘Je straalt op je fiets’: geen resultaat. 

- Campagne ‘In elke goede relatie neem je wel eens afstand van elkaar’ om fietsers en 

bussen samen te laten rijden: resultaat onbekend. 

 

Vraag 3: plannen 

Uit ons programma (naast 1 schepen van mobiliteit, slim mobiliteitsplan 2.0, regionale aanpak): 

“De fiets is een gezond, milieuvriendelijk en goedkoop vervoermiddel. Voor korte 

verplaatsingen (woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer) kan het de auto vervangen 

op voorwaarde dat er een uitgebreid, comfortabel en veilig fietsroutenetwerk wordt voorzien 



 

zowel in het centrum, als in de deelgemeenten en tussen deelgemeenten en centrum. De 

belangrijkste fietsroutes worden gescheiden van ander verkeer en volgen de kortste afstand 

tussen twee punten. De veiligheid van fietspaden wordt beoordeeld op zijn zwakste schakel. De 

fietsroutes zijn daarom over de hele lengte veilig, waar het kan vrijliggend en breed, 

comfortabel en met elkaar verbonden.” 

N-VA Fietsplan 

- We werken aan een geïntegreerd fietsbeleid met het hele schepencollege als een 

inspirerend project. Die samenwerking wordt tastbaar door de invoering van de 

fietstoets. Dit is een concreet hulpmiddel om bij elke beslissing binnen elk beleidsdomein 

de vraag te stellen wat de mogelijke impact is op het fietsgebruik. Naast de 

mobiliteitsambtenaar werkt de fietsambtenaar volop aan het fietsvriendelijk maken van 

de gemeente. 

- We geven prioriteit aan veilige schoolfietsroutes. 

- Een fijnmazig fietsnetwerk. We brengen de fietsstromen in kaart. We maken van de 

hoofdroutes de ruggengraat van het fietsnetwerk. Daarop sluiten de kleinere routes aan. 

Waar men tot 50 km/u mag rijden, hoort minimaal verhoogde aanliggende 

fietsinfrastructuur. 

• Op wegen waar men tot 70 km/u mag rijden, zijn gescheiden fietspaden 

noodzakelijk. 

• We trekken fietspaden door over de gemeentegrenzen (zie N-VA regionaal 

mobiliteitsmemorandum AB). 

• Fietspaden worden uiteraard aangelegd volgens de normen van het Vademecum 

Fietsvoorzieningen. 

• De invoering van zone 30 is een belangrijk hulpmiddel om meer veiligheid te 

creëren. Een duidelijk aangegeven zone 30 dient zodanig ingericht te worden dat 

hogere snelheden fysiek onmogelijk worden. 

• Een fietsstraat kan enkel bij beperkt doorgaand autoverkeer, er is een 

snelheidsbeperking van 30 km/u, er wordt gecontroleerd op het inhaalverbod en 

er rijden gevoelig meer fietsers dan automobilisten. Fietsers worden nooit 

ingezet om wagens te weren. 

- We bevorderen de fietsdoorstroming en gaan voor conflictvrije kruispunten, bv. Vierkant 

Groen. 

- We leggen fietsinfrastructuur van topkwaliteit aan vanuit het perspectief van de fietser. 

Fietsers rijden het liefst op asfalt. We zorgen ervoor dat fietsers altijd minstens hetzelfde 

comfortniveau hebben als automobilisten en vermijden drempels tussen diverse 

overgangen in het fietspad. Bestaande kasseiwegen in het historisch centrum kunnen 

voorzien worden van een comfortstrook voor fietsers. We halen obstakels weg! Er is een 

Meldpunt Fietspaden. Sneeuw en ijzel dienen te worden geruimd op vastgelegde 

prioritaire assen. Licht zorgt voor veiligheid. Fietspaden in natuurgebieden en 

duisternisgebieden kunnen werken met verlichting die enkel wordt geactiveerd als een 

fietser passeert. 

- Uniforme fietsbewegwijzering zorgt ervoor dat de belangrijkste voorzieningen en 

publieksfuncties gemakkelijk te vinden zijn. 

- We scheiden zwaar van licht verkeer. We zorgen voor fysiek afgescheiden fietspaden op 

plaatsen waar vrachtwagens passeren. 

- Voorbeeldige wegenwerken. Ook bij wegenwerken moeten fietsers vlot en veilig kunnen 

passeren. Een bordje met ‘fietsers afstappen’ volstaat niet. 

- We zorgen voor kwalitatieve (comfortabele, diefstalveilige en vandaalongevoelige) 

fietsparkeervoorzieningen en maken er een zaak van om alle gemeentelijke instellingen 

en alle gemeenschapsvoorzieningen zoals culturele centra, sporthal, bibliotheek enz. te 

voorzien van fietsenstallingen. 



 

- We voorzien een fietsparkeergeleidingsysteem met lichtjes naar vrije fietsstalplaatsen. 

Dit systeem moet ook kort parkeren toelaten, bv. onder het stadskantoor. En 24-uur 

parkeren, bv. onder het De Somerplein. 

- Bij grotere stallingen voorzien we fietspompen en oplaadpunten voor elektrische 

fietsen. 

- In woon- en handelsbuurten moeten gemeenschappelijke fietsenstallingen plaatsgebrek 

in de individuele woningen en handelszaken opvangen. Fietskluizen of -trommels voor 

gemeenschappelijk gebruik vormen hier een alternatief. In de buurtparkings voor 

wagens voorzien we ook buurtfietsenstallingen. 

- We werken een realistische fietsparkeernorm uit die alle gemeentediensten en private 

bouwheren waar mogelijk aanzet om voldoende fietsenstallingen te voorzien in elke 

nieuwbouw. Dit geldt zowel voor particuliere woningen en appartementsblokken 

(minimaal twee per woning en één bijkomende plek per extra slaapkamer) als bedrijven 

(twee plaatsen per 100 m² bruto vloeroppervlak). 

- Meten is weten. En we luisteren naar de fietsers. We overleggen met de lokale afdeling 

van de Fietsersbond en nodigen hen uit op een Gemeentelijke Begeleidingscommissie. 

Fietsstromen worden jaarlijks gemeten. Een Meetfiets wordt ingezet om concreet zicht 

te krijgen op de hoeveelheid, de kenmerken, de locatie en bovenal de kwaliteit van de 

fietspaden/fietswegen in de gemeente. Tevredenheidsenquêtes geven waardevolle 

feedback over het gevoerde fietsbeleid. We vragen bij een heraanleg advies van bij het 

conceptstadium. Input van de gebruikers kan het ontwerp gevoelig verbeteren. De 

schepen fietst steeds nieuwe projecten in de conceptfase af. 

- We maken van fietshoffelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Ook fietsers moeten de 

verkeersregels en andere weggebruikers respecteren. Zachte markeringen voor fietsers, 

ook in de winkelstraten, zullen hierbij helpen. 

- We promoten het fietsdelen (cf. de Leuvense Vlò). Fietsdelen bevordert het efficiënt 

fietsgebruik, vermindert hinderlijk fietsstallen, en gaat gepaard met grotere veiligheid. 

We mikken in de eerste plaats op woon-werkverkeer, inwoners en bezoekers. In de 

tweede plaats kunnen studenten volgen. Sociale economie kan worden ingezet in de 

organisatie en het onderhoud van het deelfietsensysteem. Innovatieve 

deelfietsensystemen met gedefinieerde stalplaatsen worden ondersteund. 

 

Vraag 4: fietsgebruik kandidaten 

25 van de 47 kandidaten zijn functionele fietsers (cursief in onderstaande tabel). We kregen bij 

deze rondvraag de opmerking dat er bij de niet-fietsers ook veel stappers en busgebruikers zijn. 

Lorin Parys  Katia Warny Geert Pauwels 

Katrien Houtmeyers  Kris Bovin Katelijne Schepens 

Zeger Debyser  Heleen Vangeel Chiel Beckers 

Lies Verlinden Lieven Vanpoucke Denise Blommaert 

Pieterjan Vangerven Marijke Vanwyngaerden Issmael Bentoutouh 

Frieda Aerts Cengiz Tüzün Karine Opdebeeck 

Krishna Sagun Chhetri Brecht Nuyts Frank Moens 

Anja Verbeeck Liesbeth Stroobandt Charlotte Vandecruys 

Fred Debrun Nicolas Pierre Jan Paesen 

Katelijne Dedeurwaerder Sigrid Bollaerts Vincent Ons 

Ralph Opdebeeck René Henrard Torben Gering 

Debby Appermans Hildegard Vermeylen Kristof Polfliet 
Veerle Bovyn Bert Crombez Tine Vanderwee 

Karen Van Herck Maud Van Hollebeke Griet Valgaeren 

Erwin Verbeken Fons Smeesters Tine Eerlingen 

Hilde De Troyer Carine Rummens  

  



 

PVDA 

 

Vraag 1: positieve maatregelen 

Het circulatieplan geeft - haar gebreken in acht genomen - meer ruimte aan voetgangers en 

fietsers. Wij onderschrijven de ambitie om naar een autoluwe binnenstad te gaan. De scheiding 

van het auto- en fietsverkeer op de Martelarenlaan is ook een positief voorbeeld.  

 

Vraag 2: negatieve maatregelen 

Vandaag lijkt het alsof de stad nog steeds in eerste instantie gebouwd wordt op maat van de 

auto, waarna men er nog snel creatieve oplossingen voor voetgangers en fietsers bij verzint. Wie 

te voet of met de fiets langs het station komt, riskeert zijn hebben en houden. Joggers en 

kinderen die naar school fietsen en buurtbewoners in Kessel-Lo moeten sinds het verdwijnen 

van de Parkwegbrug langs de gevaarlijke Geldenaaksebaan. Terwijl voetgangers zich storen aan 

de fietsen die geparkeerd zijn op het voetpad, staan alle fietsenstallingen overvol. Aan het 

station is er ook duidelijk een tekort aan fietsenstallingen. Dat het 17 jaar heeft geduurd voor 

de fietsersbrug over het station er nu - na veel protest - eindelijk komt, te weinig fietspaden, te 

weinig afgescheiden fietspaden, enz. Het fietsbeleid kan echt wel ambitieuzer. Het verhaal van 

An (fictieve naam) maakt dat duidelijk.  

An zit op kot op het Pieter De Somerplein. Wanneer ze haar fiets op het plein parkeert, 

riskeert ze dat deze wordt weggehaald en riskeert ze een GAS boete. Wanneer ze haar fiets 

parkeert in de ondergrondse parking betaalt ze daar elke nacht drie euro voor. Dat geld 

gaat dan naar Apcoa, een multinational met een omzet van meer dan 700 miljoen per jaar. 

De stad betaalt jaarlijks 480 000 euro aan Apcoa voor de uitbating van de 550 

fietsenstallingen, dat is 850 euro per fietsenstalling.  

Het verhaal van An zegt veel over de visie van het stadsbestuur op de fiets. De parking onder 

het Pieter De Somerplein is niet gebouwd voor de bewoners van het plein, maar voor bezoekers 

die met de fiets naar Leuven komen om een dag te shoppen. De veronderstelling is dan dat ze 

hun fiets daar parkeren, te voet naar de winkels die ze gaan bezoeken stappen en dan 's avonds 

terugstappen en hun geparkeerde fiets gaan ophalen. Maar dat strookt niet met hoe de 

bewoners de fiets gebruiken.  

 

Vraag 3: plannen 

- We voorzien elke 300 meter gratis openbare fietsenstallingen. In woonwijken voorzien 

we gratis overdekte fietsenstallingen. 

- De fietsenstalling onder het Pieter De Somerplein laten we uitbaten door Velo en maken 

we gratis. Er kunnen daar dan ook onder andere deelfietsen en bakfietsen uitgeleend 

worden.  

- Straten zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30 en we richten straten 

zo in dat de zone 30 goed wordt nageleefd.  

- We maken werk van de ontbrekende schakels in de fietsostrades naar de stad. 

- We maken van Leuven een stad waar de keuze om je te voet of met de fiets te 

verplaatsen het meest voor de hand ligt. Dat wil zeggen dat in elke wijk voorzieningen 

aanwezig zijn om te wonen, leren, ontspannen, winkelen en werken. 



 

- We tekenen autoluwe hoofdassen voor fietsers uit en voeren daar een groene golf in 

voor fietsers en het openbaar vervoer. 

- Risicokruispunten maken we veiliger door de verkeerslichten zo af te stellen dat ze 

conflictvrij worden. Dan kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken. 

- Waar zijstraten fietspaden kruisen, brengen we voorrangsstrepen aan. 

 

Vraag 4: fietsgebruik kandidaten 

Bij onze eerste 10 kandidaten zijn er 6 die regelmatig fietsen: Line De Witte, Seppe De Meulder, 

Frieda Geleyns, Fatma Gözet, Lien Mertens en Kristof Bosmans.   



 

Vlaams Belang 

Vraag 1: positieve maatregelen 

Algemeen kunnen we stellen dat het stadsbestuur in de afgelopen bestuursperiode een aantal 

investeringen en maatregelen heeft genomen die een positieve impact hebben op de 

fietsmobiliteit. Het tegendeel beweren zou de waarheid onrecht aandoen. Of de genomen 

maatregelen voldoende en toereikend zijn geweest, is een ander paar mouwen. 

Enkele ingrepen met een positief impact (zonder de bedoeling om volledig te zijn): 

- Aanleggen van een breed fietspad en voetpad aan beide zijden van de Leopold III- laan, als 

verbinding tussen de Naamsesteenweg en de Waversebaan (Heverlee). 

- Het aanbrengen van fietssuggestiestroken in verschillende drukke straten heeft er voor 

gezorgd dat de gemiddelde snelheid van doorgaand bus- en autoverkeer is gedaald, wat 

op zich ook een goede zaak is voor de zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers 

(bv. Bondgenotenlaan, Naamsestraat, Van Monsstraat, …). 

- Het heraanleggen van de Blijde Inkomststraat met een verbreed fietspad, met de 

duidelijke aanduiding van het éénrichtingsverkeer richting centrum, heeft geleid tot een 

duidelijker straatbeeld voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. 

- De fietsverbinding op de Martelarenlaan die nu gescheiden is van het doorgaand verkeer 

verhoogt de veiligheid voor de fietsers. 

 

Vraag 2: negatieve maatregelen 

Het is niet zo zeer de vraag of het stadsbestuur maatregelen heeft genomen met een negatieve 

impact, dan wel de vaststelling dat het stadsbestuur op veel plaatsen in de stad en 

deelgemeenten nagelaten heeft te investeren in veilige straten en voetpaden, wat zowel de 

fietsers als de wagenbestuurders ten goede zou komen. 

Er zijn in groot-Leuven voldoende straten bekend waar het wegdek in een dermate slechte staat 

is en de stadsdiensten nagenoeg permanent het wegdek herstellen met asfalt dat de 

bereidbaarheid voor fietsers (en voertuigen) te wensen overlaat en er gevaarlijke situaties 

ontstaan door het uitwijken voor de putten in de weg (bv. Prinses Lydialaan in Heverlee, 

Noormannenstraat en aanpalende straten in Leuven, …). 

Het meer verkeersvrij maken van het centrum heeft er toe geleid dat bij een deel van de fietsers 

de indruk is gewekt dat de fietser heer en meester is geworden, met meer conflicten met 

voetgangers tot gevolg. 

We stellen vast dat het stadsbestuur zich voornamelijk focust op het stadscentrum en daardoor 

geen globale visie heeft op de problematiek van de mobiliteit op het volledige grondgebied. 

Leuven is immers meer dan het stadscentrum. 

Tevens kunnen we alleen maar vaststellen dat de problematiek van de mobiliteit in vele straten 

tot ernstige problemen en conflicten leidt en bijgevolg de verkeersinfrastructuur niet is 

aangepast aan de gewijzigde verkeerssituatie. Denken we hierbij aan: Naamsestraat (Leuven), 

Ridderstraat (Leuven), Kapucijnenvoer (Leuven), Brusselsestraat (Leuven), Van Monsstraat 

(Leuven), Waversebaan (Heverlee), Borstelsstraat (Kessel-Lo), Koning Albertlaan (Kessel-Lo), 

Heidebergstraat (Kessel-Lo), … Onnodig om te vermelden dat er in vele van deze straten terecht 

steeds meer protest komt. 

 



 

Vraag 3: plannen 

Hierbij een reeks van voorstellen inzake verkeersveiligheid en mobiliteit die ook een positieve 

impact hebben voor de mobiliteit van alle verkeersmodi in het algemeen en voor fietsers in het 

bijzonder: 

- Veilig verlichte en goed onderhouden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 

- Meer doordachte afregeling van de verkeerslichten voor een verhoging van de 

doorstroming van het autoverkeer op de invalswegen en de ring rond Leuven. 

- Bewegwijzering op de invalswegen voor vrachtwagens met aanduiding van de aanbevolen 

route. 

- Sluipverkeer moet uit straten geweerd worden en sluiproutes langsheen de grote 

steenwegen moeten worden tegengegaan. Lokale woonzones mogen geen 

doorstromingsroutes worden. 

- Fietsverbindingen tussen deelgemeenten en het stadscentrum dienen te worden 

verbeterd en waar mogelijk aan te sluiten op het provinciaal fietsroutenetwerk of op de 

fietsroutes van omliggende gemeenten. 

- Er komt één schepen van mobiliteit die de bevoegdheid heeft over alle aspecten inzake 

verkeer en verkeersveiligheid. 

- Jaarlijkse evaluatie en actualisering van het circulatieplan, zowel binnen de Leuvense ring 

als in de deelgemeenten. 

- Verkeersstromen op de invalswegen en in de woonwijken die lijden onder het sluipverkeer 

worden systematisch in kaart gebracht in functie van eventuele aanpassingen van het 

mobiliteitsbeleid. 

- Verhogen van de betrokkenheid van inwoners en middenstand bij de uitvoering van 

verkeersingrepen die in bepaalde straten of wijken worden gedaan. 

- Flexibele en snelle procedure voor de toekenning van een parkeervergunning voor 

privatieve technische interventies in de binnenstad. 

- Het aantal streekbussen dat door het stadscentrum rijdt wordt drastisch beperkt. 

 

Vraag 4: fietsgebruik kandidaten 

Onze jongeren-kandidaat Jeroen Bolckmans (3de plaats) en lijstduwer Jan Meulepas gebruiken 

dagelijks de fiets om de verplaatsing te doen tussen hun woonplaats en het station van Leuven, 

om vervolgens de trein te nemen naar hun kantoor. Lijstduwer Jan Meulepas gebruikt naast 

recreatief ook de fiets voor kleinere boodschappen in de stad. Als de weersomstandigheden het 

toelaten gebruikt gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts de fiets om zich te verplaatsen naar de 

vergaderingen in het stadhuis ter voorbereiding van de gemeenteraad (functioneel gebruik). De 

oudere kandidaten gebruiken voornamelijk het openbaar vervoer om zich over korte afstanden 

te verplaatsen en gebruiken de fiets om kleinere boodschappen te doen bij de lokale handel in 

hun directe omgeving. 

Beroepsomstandigheden, flexibele werkomstandigheden en variërende mobiliteitsvereisten 

(bv. verschillende verplaatsingen per dag) zorgen er voor dat voornamelijk beroepsactieve 

kandidaten zich niet dagelijks en functioneel met de fiets verplaatsen, tenzij in recreatief 

verband.   



 

SP.A 

Vraag 1: positieve maatregelen 

De vijf beste maatregelen: 

- Het opdrijven van het aantal fietsenstallingen, ondertussen 33 000. 

- Invoering circulatieplan waardoor het dagelijks fietsgebruik met 33% is gestegen en 

straten fietsveiliger werden. 

- Jan Vranckxpad, Lijnloperspad-Wijgmaalbroek, Dijlepad, Abdijstraat-Duivelsweg 

- Fietsstraten: Parijsstraat-Schapenstraat, Ridderstraat, Parkstraat en Martelarenlaan. 

- Fietssuggestiestroken in Bondgenotenlaan, Brusselsestraat, Van Monsstraat, 

Naamsestraat, Havenkant en Kapucijnenvoer. 

 

Vraag 2: negatieve maatregelen 

De vijf minst goede maatregelen 

- Niet kunnen doordrukken van het vierkant groen of AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen). 

- Het uitstellen van de brug tussen de Martelarenlaan en het provinciehuis. 

- Geluisterd hebben naar het buurtcomité dat in de Geldenaaksebaan geen 

parkeerplaatsen wou opofferen voor een fietspad. 

- Onvoldoende oog voor de nieuwe fietsen: bakfietsen en speed pedelecs. 

- Uitblijven van respectcampagne bus – fiets. 

 

Vraag 3: plannen 

We willen verder evolueren tot een echte fietsstad. We gaan daarvoor sterk investeren in de 

fiets: fietsparkings, fietsstraten op de voorname assen, de missing links in de fietsroutes 

oplossen, integratie in het netwerk van de fietssnelwegen van het Regionet, veilige en 

kwaliteitsvolle fietspaden, het beheer van fietsen in de fietscentrale, ... 

- We gaan voor een nultolerantie voor putten en andere beschadigingen van het wegdek. 

We ontwikkelen een app waarmee fietsers beschadigingen aan het wegdek kunnen 

signaleren en de herstelling kunnen opvolgen. Op wegen die niet onder onze 

bevoegdheid vallen, ijveren we bij Agentschap Wegen en Verkeer voor snelle, veilige en 

conflictvrije verbindingen. We voorzien aansluitend een vliegende herstellingsdienst om 

kleine reparaties, putten en kleine gebreken in het wegdek sneller te kunnen verhelpen. 

Bij voorkeur in een project van sociale economie en verbonden met een app waarmee de 

melding kan gedaan worden en de afhandeling kan opgevolgd worden. Dit kan dan 

uiteraard ook dienen voor de voetpaden. 

- We willen versneld werk maken van een netwerk van fietsboulevards om veilig en 

aangenaam van en naar de deelgemeenten te fietsen, dat bestaat uit vrijliggende 

fietspaden waar je zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer tegenkomt. Met 

bijvoorbeeld het Jan Vranckxtracé, het Lijnloperspad en het Dijlepad ligt er al een deel 

van dat netwerk. Nu willen we die fietsboulevards uitbreiden en de missing links 

aanpakken. 

- We verbinden de verschillende de kennisinstellingen en scholen met mekaar door een 

degelijk fietsnetwerk, hetzij door een nieuw pad, hetzij door aan te sluiten op het 

bestaande netwerk. 

- We zorgen voor 10 000 extra fietsparkeerplaatsen en houden daarbij rekening met alle 

fietsers, zoals onder andere bakfietsen en elektrische fietsen. 



 

- We voorzien genoeg fietsrekken op wandelafstand voor elke inwoner. 

- We bouwen veilige en overdekte fietsparkings, zoals bijvoorbeeld fietskluizen in de 

buurt. We werken gestaag verder aan het bouwen van fietsparkeerplaatsen. Aan het 

station zullen we de grootste fietsparking van Vlaanderen hebben, met bijna 11 000 

fietsparkeerplaatsen. 

- Het fietsparkeren brengen we samen in een toegankelijk fietsparkeersysteem. Dat zorgt 

ervoor dat de bezettingsgraad van fietsparkings in realtime kan opgevolgd worden en 

dat er actuele kaarten kunnen getoond worden. 

- We breiden Velokadee uit en maken het bekender. Velokadee is een 

kinderfietsabonnement waarmee je betaalbaar kinderfietsjes op maat kan huren en 

inwisselen als ze te klein worden voor je kinderen. 

- De Fietsschool geeft fietsles aan volwassenen. Kunnen fietsen is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend, terwijl het in Leuven een groot voordeel is op vlak van mobiliteit. We 

breiden de ondersteuning aan de Fietsschool uit. 

- Door strategisch en doordacht inzetten van systemen van leen- of huurfietsen kunnen 

we nog meer mensen op de fiets krijgen. We voorzien op strategische punten 

aansluitingsmogelijkheden om van verkeersmodus te verwisselen, bv. stations, 

buurtparkings, … 

- We zorgen voor een duidelijke signalisatie bij werken die aanduidt waar de fietser mag 

en moet rijden, ook door het aanbrengen van tijdelijke wegmarkeringen. Waar andere 

overheden of wegbeheerders niet tijdig of onduidelijke signalisatie aanbrengen, zorgt 

de stad voor een zichtbare en duidelijke communicatie. 

- Aan het station, op een zichtbare plaats, richten we een fietsinfopunt op. Het is het 

aanhaakpunt voor de fietssnelweg en een punt waar je de weg gewezen wordt naar 

fietsdeeldiensten, het fietspunt aan het station, fietsenmakers, de knooppuntenroute 

enzovoort. Idealiter kan je er ook meteen op een (deel- of huur)fiets stappen of meteen 

de weg ernaar vinden. We kunnen het koppelen aan een infokiosk met andere 

(toeristische) informatie.  

- We willen meer fietstaxi’s in Leuven, bijvoorbeeld aan parkeergebouwen en 

ondergrondse parkings. Dit past voor ons ook in citymarketing. 

- We organiseren een systeem van pakjesdiensten dat aan deur levert vanuit een centrale 

dispatching dicht bij de stadskernen, dat aankopen levert op (rand-)parkings of thuis, of 

in afleverboxen op wijkniveau. Uitbaters van reeds bestaande systemen geven we de 

kans om hun systeem in onze stad uit te werken, gekoppeld aan stadsdistributie en 

meteen op het hele grondgebied van alle deelgemeenten. 

- We breiden de fietsherstelpunten uit door een netwerk van fietsherstelvoorzieningen 

(met herstelpunten, herstelzuilen en fietspompen), dat aansluit op het bestaande 

netwerk van herstelpunten en herstelvoorzieningen op KU Leuventerreinen. De 

uitbating van fietspunten moet voldoen aan voorwaarden voor een sociale economie. We 

geven elke grote(re) fietsparking zijn eigen fietsherstelpunt of fietszuil. 

- We ruimen weesfietsen op en verwerken ze via de fietscentrale. 

- We zetten ook in het kader van een bewegingsbeleid in op de aantrekkelijkheid van de 

fietsmodus: e-bike promotie, faciliteren van fietsverzekering, fietslaadpunten. We 

zorgen voor brede, goed aangeduide en verlichte wandelpaden, fietswegen en 

rustplaatsen die we duidelijk in kaart brengen. Goed onderhouden fiets- en wandelpaden 

zijn een eerste stap naar meer lichaamsbeweging. We plaatsen ook wegwijzers op 

wandel- en fietspaden en we zetten erbij hoe lang het duurt voor je er bent, te voet, 

lopend of met de fiets. We zetten er als extra motivatie ook het aantal calorieën bij die 

je zal verbranden. 

- We voeren een premie in, met sociale correctie, voor de aankoop van een (bak)fiets, 

elektrische (bak)fiets of meerpersonenfiets in ruil voor het inleveren van een 

nummerplaat. 



 

- Fietsen van studenten kunnen het beste binnen geparkeerd worden. Dit nemen we op 

als een doelstelling in het kotbeleid en we maken het een onderdeel van het kot-label. 

- We werken aan een oplossing voor studentenfietsen in vakantieperiodes. Studenten 

kunnen die dan gratis in bewaring geven en zo stallingen in de vakantieperiodes 

vrijhouden. 

- We onderzoeken of het mogelijk is om onder het Hogeschoolplein een fietsenparking te 

plaatsen die 24/24u beschikbaar is. 

- De fietsparking op het Rector De Somerplein moet 24/24u beschikbaar zijn. 

- We stimuleren via gesprek met verschillende partners de uitbreiding van het aanbod aan 

private fietsenstallingen, zoals bij grootwarenhuizen en andere attractiepolen. 

- Nog veel meer straten kunnen tweerichting worden voor fietsers zodat 

eenrichtingsverkeer voor fietsers een uitzondering is die als redelijk wordt ervaren. 

- We voeren een streng beleid tegen fietsdiefstallen en stimuleren het gebruik van 

innovatieve fietsvolgsystemen en frequente fietsgraveeracties. 

 

Vraag 4: fietsgebruik kandidaten 

Na een rondvraag hebben we de volgende antwoorden ontvangen. 

 

Kandidaat Fietser? * Opmerkingen 

Mohamed Ridouani ja meestal fiets 

Mich Dewinter ja altijd 

Bieke Verlinden ja altijd 

Dirk Robbeets ja altijd 

Bruno Tobback ja regelmatig 

Denise Vandevoort ja altijd 

Lalynn Wadera ja woonwerk auto, binnen Leuven fiets 

Christophe Stockman ja altijd 

Mieke Vandermotte ja zo goed als alles 

Pieter Vandenbroucke ja zo goed als alles 

Lothe Ramakers ja alles binnen Leuven met de fiets behalve grote boodschappen 

Hannes De Geest ja altijd, zowel in Leuven als werkplaats Brussel 

Bert Cornillie ja alle verplaatsingen, buiten Leuven trein/plooifiets 

Jolien De Hertog ja altijd 

Steven Meynkens ja altijd 

Sarah Khalif ja altijd 

Claire Vanobbergen ja altijd 

Dirk Witters ja nu op pensioen, daarvoor dagelijks met fiets naar werk in 

Aarschot 

Jan Schoolmeesters ja  

Mattias Langens nee  

Maarten Verbiest ja altijd 

Myriam Welkenhuysen ja zo goed als alles 



 

Dirk Staf nee alles te voet 

Daisy Kaerts ja alle verplaatsingen binnen Leuven, sporadisch voor werk 

Gunther Blauwens nee geen auto, alles te voet of OV 

Jaak Brepoels nee geen auto, alles te voet of OV 

Louis Tobback nee  

Marije Laffeber-Althuizen ja trein & plooifiets 

Jiri Hladik ja altijd, zowel in Leuven als werkplaats Brussel; soms ook pendel 

naar Brussel 

Valerie Dons nee enkel recreatief 

Dorien Meulenijzer nee rolstoelgebruiker 

Myriam Fannes nee altijd openbaar vervoer 

Aynur Aydin ja altijd 

Iwona Pom ja naar de school en boodschappen, voor werk onmogelijk gezien 

materiaal 

     * Fietser = regelmatige gebruiker van de fiets voor functionele verplaatsingen 

 


