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Een aantrekkelijk Sint-Niklaas dankzij een wervend fietsbeleid 

 

De tijd dat fietsers sukkelaars waren, die met de pet in de hand bedelden om een fietspaadje, ligt 

ver achter ons. Fietsen is tegenwoordig trendy, praktisch en milieuvriendelijk en de zelfbewuste 

fietser stelt eisen aan infrastructuur en veiligheid. Het grote aantal fietsers en de ongeziene 

variëteit aan fietsen vraagt om maatregelen: wat gisteren goed genoeg leek, is dat vandaag niet 

meer en morgen nog minder. Fietsers willen een prominente plaats krijgen in het beleid van de 

stad: “Een aantrekkelijk Sint-Niklaas dankzij een wervend fietsbeleid.” 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 publiceerde nationale Fietsersbond een 

tekst die per beleidsdomein opsomt wat zo’n wervend fietsbeleid kan zijn. Met de resultaten van 

onze fietsersenquête op de jongste autovrije zondag in het achterhoofd, selecteerden we daaruit 24 

actiepunten voor Sint-Niklaas.  

Na een peiling onder de Fietsersbondleden ontstonden deze 10 speerpunten, in prioriteitsvolgorde:  

1 
Fietstoets: bij alle geplande werken tijdig de plannen met de Fietsersbond bespreken 

om te kijken of de voorzieningen voor fietsers oké zijn. 

2 
Veilige oversteekplaatsen. Criterium: zou je er een kind laten oversteken? 

Indien neen: situatie veiliger maken! (zonder de doorstroming te zeer te belemmeren) 

3 
Parkeren op fietspaden ernstig aanpakken: informatiecampagne gevolgd door 

bekeuringen voor overtreders. 

4 ex-

aequo 

Conflictvrije kruispunten. 

Fietsinfrastructuur beter onderhouden. 

6 Fietsroutes doortrekken en bewegwijzeren (afstand vermelden). 

7 Vrachtverkeer: Vermijden van vrachtverkeer en schoolkinderen op hetzelfde moment. 

8 

Handhavingsbeleid opvoeren: controleren en bekeuren : snelheid, gsm-gebruik, stilstaan 

op fietspaden, fietsen in de verkeerde richting, onverlicht fietsen, …  

(1 campagne per jaar, telkens ander aandachtspunt) 

9 
Rechtsaf door rood: aan alle kruispunten waar het aangewezen is mogen fietsers 

rechtsaf door rood. Dat wordt aangegeven met het passende verkeersbord. 

10 Fietsroutes: voorrang voor fietsers aan alle kruispunten op hoofdroutes. 

Wij hebben méér wensen (zie hierna), maar we zullen de politiek in ieder geval op deze punten 

beoordelen en onze leden inlichten welke partijen het meest fietsvriendelijk zijn. 

Het nieuwe schepencollege roepen wij nu al op: Aan de slag! De fietsers zullen u dankbaar zijn. 
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Fietsbeleid is teamsport 

Een gemeente die is ingericht op de maat van fietsers heeft alleen maar voordelen: efficiënt 

gebruik van de openbare ruimte, meer leven en sociale controle op straat, verhoogde 

bereikbaarheid, meer verkeersveiligheid en properder lucht.  

Maar fietsbeleid dat enkel rust op de schouders van de schepen van mobiliteit heeft weinig kans van 

slagen. Het gehele schepencollege zal moeten denken vanuit fietsers (en voetgangers). 

Enkele voorbeelden: 

De schepen voor ruimtelijke ordening kan voorkómen dat winkels en diensten ver uit de stad komen 

te liggen en bovendien nog maar moeilijk bereikbaar zijn met de fiets.  Parkeernormen (maximale 

voor auto’s en minimale voor fietsen) zijn een belangrijk sturingsmechanisme. 

De schepen van mobiliteit kan er voor te zorgen dat gewone fietsers, e-bikes, kinderfietsjes, 

bakfietsen en speed pedelecs voldoende (veilige) ruimte hebben doordat fietspaden per richting 

minimaal 2 meter breed zijn. 

De schepen van economie kan zijn collega’s en de middenstand er van overtuigen dat autowerende 

en fietsvriendelijke maatregelen in de stad meestal een gunstig effect hebben op de omzet, zoals 

tal van onderzoeken uitwijzen.  

De schepenen voor onderwijs en jeugd kunnen een stimulerende rol spelen als het gaat om 

sensibilisatie en educatie van leerlingen en het tegengaan van onveilig autoverkeer bij scholen. 

De schepen voor duurzaamheid en natuur kan een rol spelen in het openstellen, handhaven en 

promoten van trage wegen, in het weren van autoverkeer in natuurgebieden en in het aanleggen 

van fietsroutes door parken en bossen. 

De schepen voor personeel kan tal van faciliteiten voor fietsende werknemers creëren. 

De schepen voor cultuur en toerisme kan zorgen voor bewegwijzering van toeristische routes, 

voldoende veilige fietsenstallingen bij evenementen en “fietsvriendelijk Sint-Niklaas” elders 

promoten.  

De schepen voor financiën kan de andere schepenen er op wijzen dat fietsers de enige 

weggebruikers zijn die de overheid helpen om geld uit te sparen. 

De schepen voor welzijn en diversiteit kan de “nieuwe Vlamingen” voor de fiets sensibiliseren en 

zowel hen als anderen fietscursussen aanbieden. 

En de burgemeester kan als hoofd van de politie richtinggevend zijn om gevaarlijk rijgedrag van 

automobilisten (snelheid, rijden onder invloed of stilstaan op fietspaden) én van fietsers (rijden 

zonder licht in het donker, fietsendiefstal) aan te pakken. 

Ja, gemeentelijk fietsbeleid is teamsport!  

Meer weten?  

Download en lees de aandachtspunten voor de verschillende beleidsdomeinen via 

www.fietsersbond.be > Een aantrekkelijke gemeente dankzij wervend fietsbeleid > “Lees onze tips 

voor Vlaamse gemeenten hier”. 

Verplichte lectuur voor schepenen in spe! 

http://www.fietsersbond.be/
http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/Wervend%20fietsbeleid%20%28Tips%20voor%20Vlaamse%20gemeenten%29%202018.pdf
http://www.fietsersbond.be/sites/default/files/pdf/Wervend%20fietsbeleid%20%28Tips%20voor%20Vlaamse%20gemeenten%29%202018.pdf
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Bravo! 

Het kan zeker beter, maar er zijn punten waarop Sint-Niklaas naar onze mening al behoorlijk scoort:  

• Voorbeeldfunctie: Een burgemeester (en schepenen) zien fietsen, doet fietsen! 

• Overleg met de lokale afdeling en de Fietsersbond als waarnemer op de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (GBC). 

• Fietsmotivatieprogramma Bike to Work voor het stadspersoneel. 

• Een Fietscampagne, fietsconferenties en een extra mobiliteitsambtenaar met aandacht voor 

de fietsers. 

• Sint-Niklaas zette in het verleden al de meetfiets in om de kwaliteit van de fietspaden 

nauwkeurig in kaart te brengen (maar doe dat nog eens en over trajecten mét en zonder 

fietspaden!) 

 

 

Andere aandachtspunten 

Hier de andere punten die we voor Sint-Niklaas belangrijk vinden: 

11 
Wegenwerken: bordje ‘fietsers afstappen’ volstaat niet.  
Betere regeling voor fietsers bij wegenwerken. 

12 

Aftelpalen en beugels: aan kruispunten waar veel fietsers komen wordt de 
wachttijd aangegeven met aftelpalen; er zijn fietsbeugels waaraan fietsers zich 
kunnen vasthouden  

(zij kunnen dus op de fiets blijven zitten tijdens het wachten). 

13 
Meer blauw op de fiets: meer fietsende politieagenten die onder meer toezien op 
het parkeren op fietspaden. 

14 
Inspanningsverplichting: Hoeveel investeert de stad in fietsvoorzieningen?  
Bekendmaken en elk jaar laten stijgen. 

15 
Fietsexamen voor alle scholieren die de basisschool verlaten.  
De stad organiseert en zorgt voor een 'fietsdiploma'. 

16 Opvolging van de meldingen via de meldpunten: stipter en beter 

17 Fietsparkeernorm: Normeren van het aantal fietsparkeerplaatsen bij bouwwerken 

18 Fietsdiefstal ernstig nemen (verband met fietsenstallingen) 

19 Impact van autowerende maatregelen bekend maken bij de middenstand 

20 Veilige en comfortabele fietsenstallingen op marktdagen 

./.. 
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21 Bevorderen deelmobiliteit: deelauto's - deelfietsen, ook in het weekend… 

22 Deelfietsen voor het stadspersoneel voorzien 

23 

Subsidiëren van aankoop elektrische fiets of wegdoen van de wagen 

Fietslessen door stadsdiensten nog meer aanbieden en bekendmaken, 

 

Volg ons op:  

www.fietsersbond.be/sint-niklaas 

www.facebook.com/fietsersbondsintniklaas  

Contact:  

fietsersbondsintniklaas@gmail.com  

telefoon 0032 487 90 54 70 
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