
Voorstel - Ondertekening charter Sterk Fietsbeleid  

Toelichting:  

Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. 

De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor fietsbeleid, legde deze 

universele uitgangspunten vast in een charter ‘Sterk Fietsbeleid’. Dit charter benadrukt het grote 

potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden 

en dit vanuit verschillende beleidsdoelstellingen. Het erkent de bijdrage die de fiets kan leveren aan 

verschillende beleidsdoelen die gemeenten zichzelf hebben opgelegd.  

Met de ondertekening van dit charter erkennen gemeenten het belang van een fietsbeleid, maken ze 

de acties die ze doen zichtbaar en motiveert het om het beleid verder uit te bouwen. Gemeenten die 

het document ondertekenen, verbinden zich ertoe nog tijdens de lopende bestuursperiode 

maatregelen te nemen en acties op te zetten voor minstens 3 van de uitgangspunten en 

engagementen. 

Met de ondertekening van het charter maakt het bestuur van Wemmel dus niet alleen haar 

beleidsacties, zoals opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019, zichtbaar. Het charter is 

daarnaast een stimulans om ons blijven te engageren voor een sterk Wemmels fietsbeleid. 

Voorstel: 

De gemeenteraad van Wemmel;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 
januari 2014, waaronder de prioritaire doelstellingen ‘Verhogen van de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid binnen de gemeente’ en ‘Creëren van een duurzame en milieubewuste 
gemeente’; 
 
Gelet op het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor 
recreatieve doeleinden, en dit vanuit verschillende beleidsdoelstellingen; 
 
Overwegende dat de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen enkele van de universele 
uitgangspunten en noodzakelijke engagementen van het fietsen heeft vastgelegd in een charter 
“Sterk Fietsbeleid”; 
 
Overwegende dat de gemeente in haar strategische meerjarenplanning acties heeft opgenomen voor 
de uitwerking van een fietsbeleid; 
 
Overwegende dat het ondertekenen van het charter zichtbaarheid geeft aan het fietsbeleid van de 

gemeente;   

Overwegende dat de gemeente Wemmel verplaatsingen met de fiets wil aanmoedigen, zowel 

functioneel als recreatief; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de ondertekening van het charter ‘sterk fietsbeleid’ goed en 

formuleert de volgende uitgangspunten en engagementen met erbij horende actie(s): 



Uitgangspunt Duiding Actie 

Fietsen is snel, makkelijk en 
goedkoop 
 

Fietsen is een snelle en 
makkelijke manier voor 
mensen om zich te 
verplaatsen. De fiets is voor 
bijna iedereen een 
toegankelijk en betaalbaar 
vervoermiddel. De fiets 
verzekert gelijkwaardigheid en 
draagt zonder hoge kost bij 
aan een solidaire samenleving. 
 

Deelname aan de jaarlijkse 
actie ‘Kijk ik Fiets’ i.s.m. de 
sportregio waarbij onder 
begeleiding van professionele 
instructeurs kinderen leren 
fietsen. 
 

Fietsen bevordert de 
verkeersveiligheid 

Waar meer gefietst wordt, 
neemt de algemene 
verkeersveiligheid toe. De fiets 
veroorzaakt minder gevaar op 
de weg in vergelijking met het 
gemotoriseerde verkeer. 
Fietsen vermindert de 
menselijke kosten van verkeer. 
 

Actualisering van het 
mobiliteitsplan dat de leidraad 
vormt voor een beleid met 
prioritaire aandacht voor de 
zwakke weggebruiker en de 
beheersing van de 
automobiliteit.   
 
Nieuw reglement voor het 
inrichten van speelstraten 
gebaseerd op een uniforme 
aanpak in het teken van de 
veiligheid van de kinderen en 
in samenspraak met de 
bewoners en handelaars. 

Fietsen zorgt voor een gezonde 
bevolking 

Fietsen draagt bij aan een 
goede fysieke en mentale 
gezondheid voor iedereen. 
Fietsen doet mensen spontaan 
bewegen en zorgt voor meer 
efficiëntie in de 
gezondheidsuitgaven. Fietsen 
bevordert het sociaal contact 
en heeft een emanciperende 
werking omdat kinderen en 
ouderen zelfstandig mobiel 
kunnen zijn en blijven. Fietsen 
maakt mensen gelukkig. 

Ondersteunen en stimuleren 
van sportverenigingen bij de 
uitbouw van een 
kwaliteitsvolle permanente 
inhoudelijke sportwerking.  
 
Het Gordelfestival, een 
sportief, cultureel, muzikaal en 
toeristisch festival, vindt 
jaarlijks plaats in onze 
gemeente.  
 

Fietsen bespaart ruimte Fietsen draagt bij aan de 
leefkwaliteit in steden en 
dorpen. Het is een robuuste en 
veerkrachtige vervoerswijze 
die de schaarse (publieke) 
ruimte beter benut en 
rechtvaardiger verdeelt. 
Nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten in de 
eerste plaats vlotte en veilig 
verbindingen garanderen voor 

Plaatsen van verkeersborden 
‘doorlopende straten’ waar 
voetgangers en fietsers, in 
tegenstelling tot wagens, aan 
het einde van de weg 
doorkunnen. 



fietsers en voetgangers. 

Fietsen is duurzaam Fietsen is – samen met 
wandelen – de meest 
duurzame verplaatsingswijze. 
Fietsen is energiezuinig en 
genereert geen emissies met 
schadelijke impact op het 
leefmilieu, de luchtkwaliteit of 
het klimaat. Voor langere 
verplaatsingen is het een 
onmisbare schakel in 
combinatie met openbaar 
vervoer.  
 

Wemmel zet in op klimaat. Dat 
doet ze door milieu- en 
energiebesparend te werken 
en duurzaam te investeren. 
Het wagenpark wordt groener 
en er komen fietsenstallingen 
aan gemeentelijke gebouwen 
en scholen. Daarnaast geeft 
het gemeentebestuur een 
subsidie voor projecten die 
passen in het concept van de 
docufilm ‘Demain’ waarin 
acties rond fietsen op lokaal 
niveau één van de 
klimaatthema’s vormt. 
 

Investeer in een fietscultuur Maak van de fiets een 
vanzelfsprekende 
vervoerswijze. Speel als lokaal 
bestuur uw voorbeeldfunctie 
ten volle uit en laat zien wat de 
mogelijkheden zijn. Zet de fiets 
in voor gemeentelijke 
dienstverlening en overtuig 
ook partners (bedrijven, 
scholen, verenigingen) in het 
gemeentelijk beleid om dat te 
doen. 
 

Deelname aan de week van de 
mobiliteit en de Fietstelweek.  
Fietstelpunt in samenwerking 
met de Vlaamse overheid en 
de provincie Vlaams-Brabant 
en manuele tellingen.   
Car Free day voor 
gemeentepersoneel en 
raadsleden om meer duurzaam 
woon-werkverkeer te 
stimuleren.  
Strapdag bij de scholen: 
aanmoedigen dagelijkse 
verplaatsing naar de school te 
voet of met de fiets alsook 
educatieve activiteiten rond 
verkeersveiligheid 
 

Maak werk van comfort en 
veiligheid voor de fietser 

Comfortabele infrastructuur 
stimuleert het fietsgebruik. 
Nieuwe infrastructuur zal de 
veiligheid van de fietser 
verhogen. Hoe hoger de auto-
intensiteit, hoe hoger de vraag 
naar vrijliggende 
fietsinfrastructuur met een 
hoge kost. Consequent het 
STOP-principe hanteren bij 
infrastructuurwerken geeft 
fietsers meer ruimte en levert 
de hoogste maatschappelijke 
baten op. 

Investeren in (boven)lokale 
functionele (en recreatieve) 
fietsnetwerken, zoals de 
fietsroute Rassel-
Robbrechtstraat, met de 
aanleg van nieuwe 
weginfrastructuur met 
fietspaden in de Rassel en de 
voorziene vernieuwing van de 
fietspaden in de 
Robbrechtstraat. 
Subsidieaanvraag bij de 
Vlaamse overheid voor de 
herinrichting van de Limburg 
Stirumlaan. 
In samenspraak met het 



Agentschap Wegen en 
Verkeer, de zichtbaarheid en 
bereidbaarheid van de 
fietspaden op de Steenweg op 
Brussel verbeteren.   
Herinrichting van het 
dorpscentrum en de 
schoolomgeving van de 
gemeentelijke basisschool met 
aandacht voor de zwakke 
weggebruiker. 
 

Luister naar fietsers Betrek burgers en fietsers bij 
de uitwerking van een 
fietsbeleid. Luister naar hun 
wensen en ga in gesprek over 
het fietsbeleid dat de 
gemeente wenst te voeren. 
Volg het effect van 
maatregelen voor fietsers op 
en communiceer hierover. 
Werk niet alleen aan een 
draagvlak maar ook aan een 
“vraagvlak” voor een sterk 
fietsbeleid. 
 

Het verhogen van de 
verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid binnen 
de gemeente kwam als 
belangrijk aandachtspunt uit 
de omgevingsanalyse, met 
inspraak van de Wemmelse 
bevolking en de adviesraden,  
naar aanleiding van de opmaak 
van het meerjarenplan 2014-
2019. Deze doelstelling werd 
als prioritaire doelstelling, met 
bijhorende acties, verankerd in 
het meerjarenplan. 
 

 

Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing door te sturen naar Fietsberaad Vlaanderen, p/a. VVSG vzw, 

Paviljoenstraat 9, B-1030 Brussel. 


