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Fietsberaad Vlaanderen is hét kenniscentrum voor fietsbeleid. Goede 

praktijken delen en investeren in nieuw en praktijkgericht onderzoek 

vormen de focus. Zo stimuleert en ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de 

dynamiek in steden en gemeenten die hun fietsbeleid willen versnellen. 

 



Fietsbeleid in Vlaamse gemeenten  
Toelichting bij de resultaten van de enquête 

Periode van de bevraging: 4 -30 november 2014 

 

313 gemeenten aangeschreven 

102 respondenten (± 30%) 

25 vragen over het fietsbeleid 
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De fietsstraat 

• Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken voor zover 

deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte 

langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. 

• Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen fietsers 

evenwel niet inhalen en hun snelheid mag niet hoger liggen dan 30 km/u. 



toepassing 

• belangrijke fietsverbinding 

• door vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar 

• beperkt autoverkeer, ondergeschikt aan het fietsverkeer 

• geen sluipverkeer is niet compatibel 

• streefdoel dat fietsers in aantal groter zijn dan gemotoriseerd verkeer 

 

 

 

 

 
Zie ook: Hfdstk3, Vademecum Fietsvoorzieningen 

http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf 





De schoolstraat 

- Tijdelijke maatregel bij begin- en einde van de schooltijd 

- Verbod op ingaand gemotoriseerd verkeer 

 

Stad Gent, naar een idee van Bolzano (Zuid-Tirol, Italië)  

Ook in gemeenten Tervuren, Vilvoorde, Wijnegem en Zwijndrecht  

 



toepassing 

- chaos voor de schoolpoort vermijden 

- meer veiligheid voor fietsers en voetgangers 

- meer overzicht en vlottere toegang voor veiligheidsdiensten 

- gezondere schoolomgeving, minder uitstoot 

 

Elke lokale situatie is specifiek en moet ter plekke onderzocht worden of de 

invoering van het concept kan bijdragen aan een verkeersveiligere 

schoolomgeving. Het is van belang de verkeersonveiligheid niet te 

verplaatsen naar een andere straat. 

 
Meer info op Kennisbank Fietsberaad Vlaanderen 

www.fietsberaad.be/kennisbank 

 



Programma 2015 

7 mei VVSG Klimaat- en Energiedag 

18 mei  Workshop fietsstraten: hoe en wat, randvoorwaarden, succes,… 

20 mei Lezing Jan Gehl (DK) en fietsbeleidsplan Brugge 

2-5 juni VeloCity (Nantes), ism VSV 

9 juni Stakeholdertafel “Sterk Fietsbeleid”, Gent 

10 juni Stakeholdertafel “Sterk Fietsbeleid, Leuven 

 

Najaar   Onderzoek voorrang voor fietsers + studiebezoek 

December Voorstelling beleidswijzer “Sterk Fietsbeleid” 



FIETSBERAAD VLAANDEREN 

02 211 55 05 

wout.baert@fietsberaad.be – 0478 29 26 34 

inge.caers@fietsberaad.be – 0477 25 27 60 

www.fietsberaad.be 
 


