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Inleiding

Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verreweg 

het grootste deel van het fietsbeleid wordt gemaakt en uitgevoerd door en in gemeenten. Daarom is 

het verstandig �jd vrij te maken voor een lobby met als doel een stevige fietsparagraaf in het 

coali�eakkoord. Deze handleiding zet in chronologische volgorde de stappen uiteen hoe je het beste 

dat doel kan bereiken. De rode draad daarbij is het opbouwen c.q. uitbouwen van een breed poli�ek 

netwerk en gelijk�jdig focussen op een aantal verbeteringen van het gemeentelijk fietsklimaat.

De Fietsstadverkiezing, die begin 2018 bekend wordt gemaakt, en de gemeenteraadsverkiezingen 

bieden veel kansen om fietsers aan je te binden, een lokaal debat aan te slingeren over versteviging 

van de rol van de fiets in je gemeente, de poli�ek te beinvloeden én om dat alles publicitair uit te 

buiten. 

De campagnes Fietsstadverkiezing en de gemeenteraadverkiezingen 2018  voeden elkaar:

1. Inhoudelijk: het oordeel van de fietsende inwoners en infra-data uit de Fietsstad is belangrijk 

voor lobby en n.a.v. Fietsstad bekendmaking in verliezende gemeenten bijv. een fietsersac�e 

“Maak van onze gemeente Fietsstad 2022”.

2. Procesma�g als reminder: “oeps, we moeten nog fietsitem(s) in ons programma opnemen”.

Daarvoor is de enquêteuitslag van jullie eigen (hoofd)gemeente beschikbaar (zie hoofdstuk 2.) 

3. Publicitair (ranking)

D.m.v. landelijk media-event en lokale/regionale persbericht via de lokale afdelingen (op basis 

van ranking-info), verkiezingsdeba�en en fietsersac�e uit punt 1.

Meer dan bij vorige raadverkiezingen gaan we jullie proac�ef ondersteunen om dé vierjaarlijkse 

lobbykans te benu�en. Piet van der Linden, Fietsbalanser van het 1e uur en met ervaring op dit gebied,

is hiervoor jullie aanspreekpunt en hij zal zo veel mogelijk navraag doen over hoe het gaat en of hij 

jullie ergen bij kan helpen: p.vanderlinden@fietsersbond.nl 030 291 81 67 (ook ’s avonds en in het 

weekend)

                                                                                                   

Tip
Maak binnen je afdeling een apart

werkgroepje 

‘Gemeenteraadsverkiezingen 

2018’ van 2 á 3 personen. Doe zo 

nodig hiervoor een beroep op 

enkele oud- of niet ac�eve leden 

die je kent. Vaak zijn zij best te 

porren voor deze eenmalige klus 

met een duidelijk doel en einde.
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1 Maak een lijst met concrete programmapunten

1.1 De lijst

Begin met het opstellen van een lijstje met  punten die jullie voor de raadsperiode 2018-

2022 het belangrijkst vinden. Bijlage 1 bevat een groslijst met 38 concrete 

programmapunten. 

1. Focus op de echt urgentste punten in jullie gemeente.

2. Selecteer, behalve de 4 punten die we adviseren al�jd op te nemen, niet meer dan een

stuk of 10 punten uit de lijst. 

3. Vul de daarvoor geschikte punten aan met een of meer plaatselijke voorbeelden, het 

liefst aan de hand van belangrijke lokale dossiers.

4. Neem zo nodig een belangrijk lokaal dossier als apart punt op.

5. In het volgende hoofdstuk vind je de Fietsstad-enquête uitslag van jullie gemeente. 

Gebruik de daarin slecht scorende aspecten die jullie punten ondersteunen!

6. Verwijder de toelichtende opmerkingen uit de rechterkantlijn. (Klik op Word-tabblad 

‘Controleren’, dan op ‘Opmerkingen’, dan op ‘Verwijderen’ en tot slot op ‘Alle 

opmerkingen in document verwijderen’.

7. Twijfel je over de inhoud en/of de toon van jullie lijst? Vraag Piet van der Linden 

p.vanderlinden@fietsersbond.nl jullie concept te becommentariëren! Geef daarbij aan

wanneer je uiterlijk zijn reac�e nodig hebt.

1.2 Contact met de schrijver(s) van elk concept par�jprogramma

1. Stuur je lijst nooit zo maar op. Het is veel effec�ever eerst jezelf uit te nodigen om 

jullie punten te komen toelichten. Doorgaans vindt men het fijn als jullie punten willen

aanleveren. Lukt het niet om langs te gaan, bel dan op.

2. Men kan zelf ook al punten hebben bedacht waarover men graag jullie mening 

verneemt; geef zo nodig jezelf dan bedenk�jd voor bijv. ruggenspraak, en spreek 

duidelijk af wanneer je uiterlijk reageert.

3. Sla geen enkele par�j over, dus ook niet een par�j waar je weinig of niets van 

verwacht en/of waar je geen enkele affiniteit mee hebt. Ook al blij� bij zo’n par�j de 

fietsambi�e laag of zelfs afwezig, het contact kan je �jdens de komende raadsperiode 

zeer van pas komen.

4. Op de volgende pagina vind je een mailadressen lijst van schrijvers of betrokkenen van

de concept par�jprogramma’s in jullie gemeente.

                                                                                                   

Mailadressen van de schrijvers of betrokkenen van de concept par�jprogramma’s

Hierna vind je per poli�eke par�j de mailadressen in jullie gemeente die je kan gebruiken

om contact te leggen. Als het mailadres een persoonlijk adres is, is de kans groot dat de 

betreffende persoon het concept programma schrij� dan wel er direct bij betrokken is. 

(ons is onbekend van welke par�j deze persoon is; ga dat zelf na.)

Als het een algemeen mailadres van de lokale par�j is dan kan je het beste daar navragen

wat het adres is van de conceptprogramma schrijver.

ingrid.hartlief@d66veldhoven.
nl
daandekort@live.nl

abhofman@gmail.com

g.slegers@chello.nl

jeroenrooijakkers@chello.nl

kootkarh@planet.nl

klaassen.m@kpnmail.nl

jonk0441@planet.nl
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5. Stuur pas ná het gesprek jullie lijst op. Dan kan je namelijk nog an�ciperen op het 

besprokene. Bijlage 2 bevat een voorbeeld aanbiedingsmail die je alleen maar op de 

geel gearceerde plekken hoe� aan te passen.

6. Als jullie te weinig menskracht en/of �jd hebben om alle par�jen langs te gaan, 

probeer in ieder geval ‘een telefonisch rela�e’ op te bouwen en gebruik vooral je �jd 

aan juist die par�jen met tot nu toe weinig fietsambi�es.

1. Het contact leggen kost weliswaar meer �jd dan alleen een mail sturen met jullie 

punten, maar levert véél meer op. Niet alleen wordt de kans groter dat er 

daadwerkelijk punten van jullie worden opgenomen in de programma’s, ook leg je 

contacten die later van pas gaan komen in dit lobbytraject en ná de verkiezingen. Zie 

verder hoofdstuk 5.

                                                                                                   

Wees er op bedacht dat misschien enkele par�jen een aantal van jullie 

programmapunten al hebben opgenomen. Oorzaak: de meeste van de landelijk 

georganiseerde poli�eke par�jen  hebben in het voorjaar naar de lokale schrijvers van de 

par�jprogramma’s een rompprogramma gestuurd. Vanuit het landelijk bureau hebben 

wij hun �jdig een groslijst met 38 concrete programmapunten gestuurd (zie bijlage 1), 

waarvan een aantal in dat rompprogramma kan zijn opgenomen.

 Op h�p://vppg.nl/over-vppg/ledenlijst/ vind je welke alleen lokaal ac�eve par�j(en) in 

jullie gemeente is/zijn aangesloten bij deze landelijke vereniging waar de lijst ook naar 

toe is gestuurd.
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2 Hoe bouw je aan een poli�ek netwerk?

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit meestal een wereld van verschil. In belangrijke dossiers zal 

het hebben van een goed poli�ek netwerk daarbij vaak van doorslaggevende betekenis zijn. ‘Goed’ 

betekent onder andere dat je juist ook contacten hebt met par�jen die tot nu toe geen of nauwelijks 

fietsambi�e tonen.

Vooropgesteld, je moet het leuk vinden, netwerken met poli�ci. En als in jullie groep een duo zich 

hiermee bezig wil houden, is het ook makkelijker te doen.

Hebben jullie niet of nauwelijks contact met poli�ci? Tijdens deze aanloop naar de gemeenteraad-

verkiezingen is het zeer effec�ef én efficiënt om een poli�ek netwerk op of uit te bouwen:

- Nieuwe kandidaat poli�ci dienen zich aan. Meestal hebben zij een zeer open houding 

omdat ze nog weinig of geen kennis hebben van mobiliteitszaken.

- Voor ervaren kandidaten kan het een periode van bezinning zijn. Je kan hen daarin 

s�muleren als je hen in deze lobbyfase weet te prikkelen.

- Juist in deze fase zijn dus álle kandidaten en par�jbesturen niet alleen het meest 

beïnvloedbaar, meer dan anders staan ze ook open voor het leggen van nieuwe contacten.

Daarom is het zo nu�g om hen in deze �jd le�erlijk aan te spreken:

- Vraag een gesprek aan bij de concept schrijver(s) van het verkiezingsprogramma (zie par. 

1.2)

- Sommige minder zichtbare par�jac�even, bijv. een bestuurslid of wijkcontactpersoon (zie 

blauw kader), ken je wellicht al in een andere hoedanigheid (via sportclub etc.). Bel 

haar/hem op, vertel waar jullie mee bezig zijn en informeer naar haar/zijn ambi�e en die 

van de par�j op het gebied van mobiliteit en lee�aarheid.

- Bezoek raads(commissie)vergaderingen; �jdens de pauzes kun je met poli�ci een 

kennismakingsgesprekje voeren. Bij gemeenten met een zgn. poli�eke markt is het 

makkelijk om daar contact te leggen en onderhouden. Laat al�jd je visitekaartje achter!

                                                                                                   

Voordat je het contact legt, op elke par�jwebsite vind je vaak nu�ge info over:

- raadsleden, frac�eassistenten, bestuursleden, contactpersonen in wijken

- standpunten

- par�jprogramma van de huidige raadsperiode

Je kunt daardoor bijvoorbeeld ontdekken dat je een gedeelde interesse hebt, wat bij een 
eerste kennismaking (hoe kort ook) een aangename start kan zijn.

Voor visitekaartjes ga je naar h�ps://vrijwilligers.fietsersbond.nl/service/prak�sche-zaken/visitekaartjes 

Kies ‘Kaartje A’
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- Openbare gemeentelijke bijeenkomsten zijn uitgelezen mogelijkheden om poli�ci en 

vertegenwoordigers van andere organisa�es te ontmoeten. Bijvoorbeeld inloopavonden 

over een plan, nieuwjaarsbijeenkomst, de feestelijke opening van een gebouw of dienst, 

een gemeentelijke viering e.d.

- Mocht er nog in deze raadsperiode een belangrijke fiets (gerelateerde) zaak een bestuurlijk-

poli�eke kwes�e zijn, dan is het verstandig bij elke frac�e op bezoek te gaan. Niet alleen 

kan je dan inhoudelijk je punt maken, ook maak je dan kennis met een aantal mensen die 

na de verkiezingen nog steeds binnen de par�j ac�ef zijn.

- Blijf ook investeren in mensen die na de verkiezingen gaan a�aken. Sommigen zullen 

�jdens de nieuwe raadsperiode over bepaalde dossiers bereid zijn jullie te voorzien van 

specifieke lobby�ps.
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3 De uitslag van de Fietsstad-enquête in jullie gemeente

Zoals je weet hebben fietsers in de periode maart-mei hun mening kunnen geven over het 

fietsklimaat in hun gemeente. In alle gemeenten, op een handvol na, hebben genoeg fietsers de 

enquête ingevuld om de uitslag ook te kunnen gebruiken in jullie lobby.

Met dit fietsersoordeel in jullie gemeente kan je jullie eigen wensen nog eens tegen het licht houden:

“moeten we in onze lobby bepaalde aspecten/wensen meer of minder gewicht geven?”. Ook kan je 

een nega�ef of ma�g oordeel van de fietsers in je gemeente expliciet noemen in jullie lobby; in 

verkiezings�jd zijn poli�ci daar immers extra gevoelig voor.

Alle enquêtevragen hadden het volgende stramien:

 Je kon één van de 5 vakjes aanvinken óf n.v.t. De antwoorden van alle respondenten bij elkaar 

leveren dus een gemiddelde score op van een getal v/m 1 (= zeer nega�ef) t/m 5 (= zeer posi�ef).

Hieronder vind je de uitslag van jullie (grootste) gemeente ten opzichte van de landelijke uitslag.

Let op: in de gemeentekolom staan alleen maar vergelijkingstekens, een ‘0’ is dus niet het cijfer nul. 

De betekenissen staan onder de tabel uitgelegd.

 NL Veldhoven

Fietsen is stressvol of ontspannen 4,1 0

Alleen fi�e mensen fietsen of iedereen 4,6 0

Fietsen wordt niet gepromoot wel gepromoot 3,5 0

De media schrij� bij problemen of posi�ef en regelma�g 3,5 0

Er wordt niets voor fietsers gedaan of veel 3,8 0

Er wordt wel/niet opgetreden tegen parkeren op fietsstroken 3,2 0

Fietspaden zijn niet schoon / schoon 4,2 0

Verkeerslichten zijn (niet) goed afgesteld 3,8 0

Fietspaden niet strooien / goed strooien 3,9 0

Als fietser voel je je onveilig / veilig 3,9 0

Fietspaden worden niet schoongemaakt / goed gehouden 4,0 0

Conflicten fietsen/voetgangers veelvoorkomend / zeldzaam 4,0 0

Conflicten fietsen/auto's veelvoorkomend / zeldzaam 3,6 0

Veel hindernissen / weinig hindernissen 4,0 0

Fietsdiefstal veelvoorkomend /zeldzaam 3,0 0

Jongeren en ouderen voelen zich niet veilig/wel veilig 3,8 0

Gemengde wegen voelen niet pre�g / pre�g 2,6 0

Fietspaden en stroken vaak te smal al�jd breed genoeg 3,5 0

Vol hobbels en oneffenheden - aangenaam glad 3,6 0

Werkzaamheden - gedwongen afstappen - soepel omgeleid 3,4 0

Fietsparkeerplekken te kort - voldoende 3,4 0

Centrum met de fiets slecht bereikbaar / goed bereikbaar 4,6 0
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Snel doorfietsen erg las�g - gemakkelijk 4,0 0

Omfietsen - zonder veel omfietsen 4,5 0

Bewegwijzering afwezig - goed ingericht 4,0 0

Brommers/Scooters heel hinderlijk - niet hinderlijk 3,0 0

Fietsroutes slecht verlicht - goed verlicht 3,7 0

Regenwater leidt tot grote plassen - geen plassen 3,9 0

Interpreta�e van de uitslagen.

Om en nabij het cijfer 3 kan je zien als een rapportcijfer ‘5,5’ á ‘6-‘.  Je ziet dat bij het landelijk 

gemiddelde er driemaal zo’n score is (parkeren op fietsstroken, fietsdiefstal, brommers/scooters) en

eenmaal een substan�eel lagere score (gemengde wegen).

De uitslag van de gemeente is per antwoord vergeleken met het landelijk gemiddelde en het 

resultaat daarvan met de volgende tekens: ‘--‘  is veel nega�ever, ‘-‘ is nega�ever, ‘0’ is   ongeveer     

eraan gelijk, ‘+’ is posi�ever, ‘++’ is veel posi�ever. ‘XXX’ betekent een te lage respons. 

Behalve de hiervoor vermelde vier onderwerpen verdienen dus de andere onderwerpen met een 

oranje of rood gearceerde score, indien aanwezig, ook jullie aandacht.

                                                                                                   

Belangrijk: De uitslagen van de antwoorden zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ze niet verder 

mogen worden verspreid dan binnen de ac�eve groep van je eigen afdeling. Wel kan je natuurlijk 

de betreffende nega�eve scores die jullie punten ondersteunen gebruiken in je lobby maar stuur 

nooit de tabel mee. Verzoek uitdrukkelijk elke poli�eke par�j om de betreffende info niet te 

openbaren. De uitslagen spelen namelijk een grote rol bij de keuze van de Fietsstad 2018 die 

begin volgende jaar wordt bekend gemaakt waarbij de data dan publicitair breed worden 

uitgemeten.

Hebben jullie een of meerdere andere gemeenten in jullie werkgebied waarvan je de uitslag 

nodig hebt? Stuur dan een mail met de betreffende gemeente(n) naar 

p.vanderlinden@fietsersbond.nl . 
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4 Persberichten

Zowel in juni als in juli is er een persbericht geweest met de uitslag welke gemeenten het beste en 

slechtste scoorden op het gebied van respec�evelijk verkeerslichten en ‘stressvol-ontspannen 

fietsen’1 In augustus of september verschijnt op een relevant moment het persbericht met de uitslag 

over ‘regenwater leidt tot grote plassen - geen plassen’. Vlak voor het moment dat de scooter-

problema�ek in de Tweede Kamer aandacht krijgt – ergens in het najaar – verschijnt het voorlopig 

laatste ‘Fietsstad’persbericht: over ‘brommers/scooters heel hinderlijk – niet hinderlijk’.

Het belangrijkste uit het eerste persbericht

Het persbericht over ‘brommers/scooters heel hinderlijk – niet hinderlijk’ kan je gebruiken om 

aandacht te vragen voor een robuuster fietspadennetwerk (“de fietspaden zijn te smal voor de vele 

soorten fietsen, laat staan voor te hard rijdende, brede scooters”).

1  Zie h�ps://www.fietsersbond.nl/nieuws/grootste-fietsonderzoek-ooit-succesvol-afgesloten/  en  

h�ps://www.fietsersbond.nl/nieuws/bergen-l-meest-ontspannende-plek-om-te-fietsen/ 
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5 Landelijke coali�e voor ac�eve en duurzame mobiliteit

De afgelopen maanden is een samenwerking tot stand gekomen tussen Fietsersbond, 

Milieudefensie, Natuur en Milieu, Rover, Wandelnet, MENSenSTRAAT en Longfonds.

Doel is om rond de gemeenteraads-verkiezingen aandacht te vragen voor een ander 

mobiliteitsbeleid: 

Maak van uw stad een LEEFstad. 

Eerste resultaat van deze samenwerking is een gezamenlijke brief die is uitgegaan naar 

programmacommissies van alle par�jen in zoveel mogelijk gemeenten

 De brief 'Maak van uw stad een LEEFstad' vind je hier. 

Ook wordt er gewerkt aan een publica�e met best prac�ces, maatregelen die werken en een aantal 

benchmarkgegevens over de twin�g grootste steden. Die zal waarschijnlijk in het najaar gereed zijn. 

Ook lokaal samenwerken zou een op�e kunnen zijn, bijvoorbeeld door gezamenlijke debat-

bijeenkomsten. We zijn benieuwd naar jullie oordeel hierover. Voor de Fietsersbond is wel van groot 

belang dat we onze eigen lobby centraal kunnen stellen, vooral ook op basis van de uitkomst van de 

Fietsstadverkiezing. Reac�es graag uiterlijk 31 augustus naar Wim Bot én 

p.vanderlinden@fietsersbond.nl

In augustus hee� Milieudefensie de resultaten van een onderzoek gepubliceerd naar de verdeling 
van de ruimte in de 20 grootste Nederlandse steden. Zie h�ps://milieudefensie.nl/mobiliteit/mijn-
ruimte-nu . Dit kan voor de betreffende afdelingen als extra onderbouwing dienen voor ‘meer ruimte
voor fietsers’.
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6 Uitbuiten van de Fietsstadverkiezing 2018 (versie 1)

In januari wordt de fietsstadverkiezing 2018 bekend gemaakt. Die maand is gekozen omdat dan de 

publicitaire aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op stoom komt. Bij zo’n wedstrijd hee�, 

behalve de winnende, alle gemeenten verloren wat elke ‘verliezende’ afdeling een geweldige kans 

biedt om de fietsers bij je lobby te betrekken. (De afdeling met de winnende gemeente krijgt �jdig 

aparte ondersteuning want ook daar liggen kansen.)

De resultaten worden gepubliceerd, o.a. via infographics, die je prima kan gebruiken in je lobby en 

andere ac�viteiten.

Begin meteen na de bekendmaking een pe��e, gericht aan de te kiezen gemeenteraad, met als �tel 

“Maak van #gemeentenaam Fietsstad 2022”. (of “2020”, ingeval je gemeente rela�ef hoog scoort.) 

                                                                                                   

We sturen later dit jaar een nieuwe versie van deze handleiding met in dit hoofdstuk een 

instruc�e hoe je dat kan aanpakken.
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7 De coali�eonderhandelingen (versie 1)

Lobbyen �jdens de coali�eonderhandelingen?!? Jazeker, dat kan zeer effec�ef zijn als je ook 

gelobbyd hebt met punten voor het concept verkiezingsprogramma (hoofdstuk 1) en je poli�eke 

netwerk op orde is (hoofdstuk 2).

                                                                                                   

We sturen later dit jaar een nieuwe versie van deze handleiding met in dit hoofdstuk �ps hoe je 

dat kan aanpakken.
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8 Vergelijking van de coali�eprogramma’s (versie 1)

Na de coali�evorming-fase willen wij zo snel mogelijk een infographic uitbrengen met de resultaten 

van een vergelijking van de coali�eprogramma’s (benchmark). Het zal dan gaan om een x-aantal 

gemeenten.

Tijdens de komende raadsperiode zou deze info veel afdelingen van pas kunnen komen bij het 

lobbyen over een bepaald onderwerp. 

                                                                                                   

In een latere versie van deze handleiding informeren we je in dit hoofdstuk over onze aanpak.
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9 Goede voorbeelden in de Fietsersbondafdelingen (versie 1)

Tijdens onze laatste ledenraad  (10 juni)  is een middagsessie gewijd geweest aan de lobby van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Driekwart van de aanwezige afdelingen bleek er mee bezig te zijn c.q. 

ging aan de slag.

De volgende ideeën en ervaringen zijn aan de orde geweest:

· Als je een debatavond (mede) gaat organiseren of bezoekt, leg de poli�ci dan een aantal 

stellingen voor.

· Ga na op de gemeentewebsite hoe in deze raadsperiode de par�jen hebben gestemd bij 

mobiliteit gerelateerde onderwerpen. Een aantal kan je dan wellicht afze�en tegen de 

resultaten uit de Fietsstad-enquête. Geschikt voor een mediabericht en voor een debat.

· Organiseer een fietstocht met kandidaat-poli�ci.

· Opbouwen van contacten met kandidaten en nieuwe raadsleden �jdens de campagne werpt 

vruchten af.

· Noem in je media-ui�ngen ook iets posi�efs. Dat kan je ook gebruiken als voorbeeld om te 

wensen dat elders in je gemeente ook toe te passen. 

· De afdeling Del� hee� t.b.v. raadsverkiezingen een eigen nota uitgebracht en gaat hierover 

bilateraal in gesprek met de par�jen. Zie h�ps://del�.fietsersbond.nl/2017/06/17/ruimte-voor-

de-fiets/ 

                                                                                                   

Heb je zelf een goed voorbeeld aan toe te voegen? Stuur ‘m naar: 

p.vanderlinden@fietsersbond.nl 
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Bijlage 1  Groslijst met concrete programmapunten

De lijst is onderverdeeld in 4 thema’s: Algemeen, Een excellente fietsinfrastructuur, Veilig fietsen en 

fietsgebruik, Goed en veilig stallen.

Algemeen

1) De gemeente betrekt de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid maar ook bij het klimaatbeleid, 

ac�eplannen voor betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen bewegingsarmoede en 

overgewicht. Bij ruimtelijke plannen wordt uitgegaan van de fiets en de poten�e daarvan als 

ruimtelijke drager. De aanstaande Omgevingswet biedt een uitgelezen mogelijkheid om al 

deze aspecten in een integrale omgevingsvisie op te nemen.

2) De gemeente zet in op groei van het fietsgebruik en neemt belemmeringen daarvoor weg.

3) De gemeente regelt een eigen budget voor fietsbeleid binnen de begro�ng, formuleert concrete

doelen en monitort deze.

Een excellente fietsinfrastructuur

4) De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van 

geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten; ze houdt daarbij rekening 

met groeiende aantallen fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-bikes en 

bijzondere fietsen als driewielers en transpor�ietsen. Bij aanleg wordt minimaal uitgegaan van 

de landelijke CROW-richtlijnen.

5) De gemeente gebruikt voor de fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en gee� bij 

gladheidbestrijding prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes.

6) De gemeente investeert in regionale snelfietsroutes voor met name het woon-werk en woon-

schoolverkeer.

7) De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd 

ontwerpen”: fietsers en voetgangers zijn leidend en de auto-ontslui�ng wordt als laatste 

ontworpen. 2 

8) Het ontstaan van barrières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe infrastructuur voor 

autoverkeer en ov wordt door de gemeente tegengegaan of op�maal gecompenseerd.

9) De gemeente draagt er zorg voor dat fietsers vanuit het centrum binnen �en minuten in de 

recrea�eve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.

2 Aangetoond is dat in een wijk met een fiets- en kindvriendelijke inrich�ng er substan�eel meer wordt gefietst en minder wordt 
autogereden. Uit andere onderzoeken blijkt dat meer bewegen bij het dagelijks verplaatsingspatroon ne�o gezondheidswinst oplevert 
(ingecalculeerd het gezondheidsverlies door ongevallen en blootstelling aan vuile lucht).
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Veilig fietsen en fietsgebruik

10) De gemeente zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door de 

minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan op voor

het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers.

11) De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per uur, 

met uitzondering van de allerdrukste verkeersaders.

12) De gemeente realiseert in de 30 km-gebieden een zelfstandig netwerk van autoluwe fietsroutes 

met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen. 

13) Op de 50 km-wegen naar en in de bedrijventerreinen krijgt het fietsverkeer een fietsstrook of 

fietspad. Hoewel al 20 jaar door het CROW voorgeschreven wordt dat door de toename van het 

aantal fietsende werknemers steeds belangrijker.

14) Overbodige paaltjes worden verwijderd en de loca�es met noodzakelijke paaltjes worden 

ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen.

15) Fietspaden zonder verlich�ng worden voorzien van kantbelijning als het aanbrengen van 

verlich�ng niet mogelijk of nodig is.

16) De gemeente zorgt voor een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes naar de scholen.

17) De gemeente gee� fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op rotondes (dat is de CROW-

richtlijn).

18) Verkeersregelinstalla�es worden fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers makkelijker door 

kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen.

19) De gemeente zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscooters binnen de 

bebouwde kom niet meer op het  fietspad rijden, maar op de rijbaan.

20) De gemeente verbetert de inrich�ng van een aantal wegen zodat deze geschikt zijn voor speed 

pedelecs. 3 

21) De gemeente hanteert strenge eisen op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast van het 

gemotoriseerd verkeer. Gemeenten met steden waarin de overlast groot is kunnen een 

milieuzone instellen. 

22) Het landbouwverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer en de maximumsnelheid van het 

landbouwverkeer wordt binnen de bebouwde kom niet verhoogd.

3 Een speed pedelec is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning pas stopt bij 45 km/u. Per 1-7- 2017 is de speed-pedelec juridisch 
daarom een bromfiets, voorzien van geel kenteken met helmplicht voor de berijder, die niet meer op het fietspad is toegestaan.
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23) De gemeente gee� geen toestemming aan LZV’s (lange zware vrachtwagens) om binnen de 

bebouwde kom te rijden. Voor bevoorrading van binnensteden met grote vrachtwagens 

bedenkt de gemeente alterna�even.

24) De gemeente gaat dodehoekongelukken tegen door het ontvlechten/scheiden van verkeer en 

het aanpakken van gevaarlijke kruispunten (zoals apart groen voor fietsers en een opstelstrook 

vóór de auto’s).

25) De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisa�e, s�muleert alle 

andere werkgevers in de gemeente om hetzelfde te doen en wijst daarbij op de geschiktheid van

de elektrische fiets en speed pedelec voor ritafstanden tot 15 kilometer. 4

26) De gemeente s�muleert dat jongeren, ouderen en allochtonen blijven of gaan fietsen, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van fietslessen en van vaardigheidscursussen voor ouderen 

(o.a. met een elektrische fiets), bijv. via de Fietsschool van de Fietsersbond.

27) In het kader van de WMO verstrekt de gemeente (aangepaste) fietsen en ondersteunt de 

realisa�e van het project ‘Fietsen alle jaren’ waarbij vereenzaamde en immobiele ouderen mee 

naar buiten worden genomen in een moderne riksja. (zie www.fietsenallejaren.nl)

28) De gemeente s�muleert dat in elke wijk eenvoudige fietsrepara�es gedaan worden en zorgt in 

re-integra�e- en scholingstrajecten voor opleidingen tot fietshersteller.

Goed en veilig stallen

29) De gemeente zorgt voor voldoende en kwalita�ef goede fietsparkeervoorzieningen (die voldoen 

aan de normen van Fietsparkeur) in binnensteden en wijken, bij trein- en bussta�ons, 

sportvoorzieningen en andere publiek aantrekkende voorzieningen. Tevens verwijdert de 

gemeente regelma�g de weesfietsen.

30) De gemeente zorgt bij sta�ons, in de stadscentra en in andere gebieden met een grote 

concentra�e van publiek aantrekkende voorzieningen voor voldoende bewaakte 

fietsparkeermogelijkheden en die gra�s zijn voor minimaal de eerste 24 uur. 

31) In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-bikes aanwezig.

32) Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is breidt de gemeente deze uit, zo nodig ten 

koste van de autoparkeercapaciteit op straat. Bij een fietsparkeertekort voor de langparkeerder 

wordt ruimte gemaakt in de bestaande parkeergarage(s).

33) De gemeente ziet toe op een goede uitvoering van de verplichte fietsenberging bij nieuwbouw 

van woningen.

4 61% Van de werknemers in Nederland woont op maximaal 15 kilometer van het werk.
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34) Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernormen die in 

bestemmingsplannen/omgevingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel in 

het plangebied het fietsparkeren en stallen in ruime mate te faciliteren en daarmee het fietsen 

te s�muleren. 

35) De gemeente maakt geen gebruik van algemene fietsparkeerverboden als die het fietsgebruik 

ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in als binnen een afstand van 100 meter er geen 

fietsparkeermogelijkheid is.

36) De gemeente onderzoekt waar park & bike loca�es kansrijk zijn en zorgt voor realisering ervan.

37) Voor bezoekers én voor bewoners zonder eigen fiets(berging) investeert de gemeente in een 

toegankelijk systeem van leenfietsen.

38) De gemeente pakt fietsdiefstal planma�g en integraal aan, zo nodig in regioverband.
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Bijlage 2  Aanbiedingsmail van jullie lijst met punten

Onderwerp: concrete punten voor het par�jprogramma

Aan de schrijver(s) van het par�jprogramma 2018-2022 / Geachte mevrouw,meneer ……..

MEER FIETS, MEER RUIMTE 

De aandacht voor de fiets zit nog steeds in de li� en is niet meer weg te denken uit het moderne 
mobiliteitsbeleid. Gemeenten zijn onmisbaar bij het benu�en van de mogelijkheden die we nu nog 
laten liggen. In deze brief zult u lezen dat de gezamenlijke overheden samen met een brede coali�e 
nog flinke groeimogelijkheden voor het fietsgebruik zien. Dat betekent wel werk aan de winkel, zeker
voor de gemeenten. Reden om in het kader van de gemeenteraadsperiode 2018-2022 u dit bericht te
sturen.

Het fietsgebruik in Nederland is hoog. We doen ruim een kwart van al onze ri�en met de fiets. Op 
een doordeweekse dag stappen er gemiddeld ruim 5 miljoen Nederlanders op de fiets en maken 14 
miljoen fietsri�en. Onder andere tussen 8.00 en 9.00 uur rijden er meer fietsen dan auto’s. En het 
fietsgebruik s�jgt nog steeds. Met zijn allen fietsten we in 2015 15 miljard kilometer. Dat is bijna net 
zo veel als de treinreizigers bij elkaar maakten. In bijna alle 100.000 plus gemeenten worden de 
meeste ri�en met de fiets gedaan. 

Redenen voor het aanhoudend hoge fietsgebruik zijn de verbeteringen van de fietsvoorzieningen, 
maar ook het feit dat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische voordelen
van fietsen, zoals een betere gezondheid, een grotere bereikbaarheid en minder milieuvervuiling 
voor overheden en bedrijfsleven al maar relevanter. De steeds vaker toegepaste maatschappelijke 
kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in excellente fietsinfrastructuur meestal zeer 
rendabel is.

De Fietsersbond stond vijf jaar geleden nog min of meer alleen in de mening dat de fiets een nog 
grotere rol kan spelen. Afgelopen december is de Na�onale Fietsagenda 2020 verschenen (zie Tour 
de force 2020). Deze is samengesteld op ini�a�ef van de gezamenlijke overheden (VNG, IPO, Rijk, 
Vervoerregio’s en UvW) en in samenspraak met een zeer brede coali�e van organisa�es, 
marktpar�jen, ins�tuten en samenwerkingsverbanden (o.a. ANWB, Fietsersbond, NS, VVN, RAI, 
BOVAG, CROW, Centrum Aanpak Voertuigcriminaliteit). Daarin staan acht maatregelen die ertoe 
moeten leiden dat het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027 met 20 procent groeit.

Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de groei 
van het fietsgebruik stranden op de grenzen die hier en daar al zijn bereikt. Daarom moet voor de 
ac�eve mobiliteit van fietsers en voetgangers le�erlijk meer ruimte gemaakt worden, want dat 
betekent een keuze voor kwaliteit en lee�aarheid in onze gemeente. Voorwaarde voor die groei is 
dat de verkeersveiligheid van met name jeugdige en oudere fietsers wordt verbeterd door het 
aanpakken van lokale knelpunten.

Met name vanwege die acht vastgestelde maatregelen vraagt de Fietsersbond [afdelingsnaam] u een
stevige fietsparagraaf in uw programma 2018-2022 op te nemen. Wij hebben voor de komende vier 
jaar de volgende [aantal] concrete punten opgesteld. 

[selec�e van punten uit bijlage 1]

We hopen dat deze punten u voldoende handva�en biedt om een goede fietsparagraaf in uw 
gemeenteraadsprogramma 2018-2022 op te nemen.

Uiteraard zijn wij uiteraard bereid vragen te beantwoorden en nadere informa�e te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
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(vergeet bij je gegevens niet je tel. nummer op te nemen!)

                                                                                                   


