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Inleiding

BYPAD is het acroniem voor BicYcle Policy AuDit (fietsbeleidaudit). Dit is een instrument om het huidige fietsbeleid te
evalueren en een verbeterplan uit te werken in overleg met lokale actoren.

Een evaluatiegroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de politiek, de administratie en fietsersverenigingen
voert de evaluatie uit en stelt een verbeterplan op. Het proces wordt begeleid door een externe auditor.

De externe auditoren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn

• Dirk Dufour van het adviesbureau TRIDÉE

• Florent Verstraeten van het adviesbureau ProVelo.

De in 2018 uitgevoerde audit is de vierde in het Brussels Gewest. Dit laat toe resultaten van 2004, 2007, 2010 en 2018
te vergelijken en zicht te krijgen op de lange-termijnontwikkelingen.



De fietsbeleidaudit werkt met een meerkeuzevragenlijst, gebaseerd op goede praktijken uit Europese steden. De
vragenlijst bestaat uit 9 modules, verdeeld over 3 groepen: planning en organisatie van het fietsbeleid (modules 1-4), de
eigenlijke acties (modules 5-8) en de impact (module 9).

Zo legt de audit niet alleen het accent op de resultaten die op het terrein worden geboekt, maar ook op de manier
waarop het fietsbeleid is geïntegreerd in de politieke en administratieve besluitvorming.



Elek module wordt gesitueerd op een ontwikkelingsschaal die het kwaliteitsniveau van het fietsbeleid weerspiegelt.
BYPAD onderscheidt 4 kwaliteitsniveaus:

• De AD-HOC-aanpak (niveau 1) – reageren op problemen of specifieke vragen

• De GEISOLEERDE aanpak (niveau 2) – gedragen en verdedigd door een verkozene en/of ambtenaar

• De SYSTEMATISCHE aanpak (niveau 3) – volwaardig onderdeel van het mobiliteitsbeleid en ieders zaak

• De GEINTEGREERDE aanpak (niveau 4) – ambitie tot uitmuntendheid en internationale voorbeeldfunctie

De kwaliteitsverbetering van het fietsbeleid is een stapsgewijs proces, waarbij het verbeterplan is gebaseerd op de
maatregelen van het eerstvolgende niveau.



Samenstelling van de BYPADgroep en procesverloop

✓ Alle leden van de Bypadgroep hebben het formulier ingevuld en aan de auditoren
bezorgd

✓ In drie vergaderingen van de Bypadgroep is een consensus gevormd tussen de drie
deelnemerstypes (politieke vertegenwoordigers, administratie en gebruikers) over de 30
vragen van de vragenlijst en de conclusies van de audit.

Frederik Depoortere Bruxelles mobilité

Tiffany Hernalesteen Bruxelles mobilité

Ulric Schollaert Bruxelles mobilité

Jean-Rodolphe Dussart Bruxelles mobilité

Valérie Decoux Bruxelles mobilité

Ariane Paulus Bruxelles mobilité

Isabelle Janssens Bruxelles mobilité

Mickaël Vaneeckhoudt Fietsersbond

Florine Cuignet Gracq

Bernard Dehaye Gracq

Oliver Kozak EUCG

Andreas Pilzecker EUCG

Matthias Vanwijnendaele Cabinet Smet 

Jan Vanderhoeven Cabinet Debaets

Eric Cooremans Cabinet Vervoort
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Globale beoordeling

• Algemeen gaat het merendeel van de modules er op vooruit. Niettemin moeten we vaststellen dat die vooruitgang
bescheiden blijft, als we er rekening mee houden dat het gaat over een periode van 8 jaar (vorige audit is van 2010).
Anders gezegd, het Brussels Gewest blijft vooruitgang boeken met zijn fietsbeleid, onder meer door een
mentaliteitswijziging bij beleidsmakers en bij de bevolking. In de toekomst zal het zaak zijn om deze
mentaliteitswijziging te benutten om de ontwikkeling van het fietsbeleid te versterken en te versnellen.

• Hoe verklaren we dit resultaat? Als we de BYPAD-niveaus bekijken, stellen we vast dat het fietsbeleid moeite heeft
om door te groeien van niveau 2 naar niveau 3. Anders gesteld: het beleid is breed en in volle ontwikkeling, maar
blijft nog te “geïsoleerd”, gedragen door een beperkt aantal personen en verkozenen. Om te evolueren naar niveau
3, moet het fietsbeleid systemisch worden, namelijk in de kern van het mobiliteitsbeleid en echt een zaak van
iedereen. Wat in het bijzonder nodig is:

✓ Het belang van de fiets in het mobiliteitssysteem moet worden erkend en gedragen door alle politici

✓ De fietsreflex moet transversaal aanwezig zijn bij alle administraties en instanties

✓ Een globaal mobiliteitsbeleid moet de verkeersdruk reëel verminderen om een shift naar de fiets te
bevorderen.

• Deze analyse verklaart het gevoel van onvoldaanheid (ondanks de vooruitgang), gedeeld door de BYPAD-groep,
zowel bij de beleidsmakers, de ambtenaren als de fietsersverenigingen.



Samengevatte trends per module

✓ Een lang verwachte vooruitgang voor de module « infrastructuur » (M5), die van niveau 1 naar niveau 2 evolueert. De
score voor deze module was voorheen net een zwak punt en bleef problematisch stagneren in de vorige audit. Deze
vooruitgang is te verklaren door de prioriteit die tijdens de huidige legislatuur op grote fietsinfrastructuurprojecten
werd gelegd. Binnen de module infrastructuur blijft de kwestie van de kruispunten een knelpunt met een unaniem
slechte score, en ook te weinig of ontbrekend onderhoud van bestaande infrastructuren. Ondanks de inhaalbeweging,
blijft deze score nog steeds onder het gemiddelde – een goede fietsbaarheid van elk punt A naar elk punt B is duidelijk
nog niet gerealiseerd en de fietser wordt nog te vaak geconfronteerd met te druk verkeer, ontbrekende voorzieningen en
ontbrekende schakels in fietsroutes (unanieme resultaten uit enquêtes – volgens het TRENDS-rapport).

✓ De grote kracht blijf de kennis van en het rekening houden met de “behoeften van de fietsers” (m1) wat de hoogste
score behaalt. Het gewest verzamelt talrijke gegevens en voert veel enquêtes uit. De fietsers worden gehoord in
structurele en regelmatige overlegorganen en –momenten. Niettemin daalt de score. Eén factor is dat de
kwaliteitsnormen (zoals beschreven in de vademecums) niet systematisch worden gevolgd door alle administraties en
departementen. Een ander factor is dat de fietsers ontgoocheld zijn dat de vertegenwoordigers van de minister niet
systematisch de overlegmomenten bijwonen.

• De grote zwakte daarentegen (laagste score) blijft de module over aanvullende maatregelen (M7), met name
vermindering van de verkeersdruk en ontraden van het autogebruik. Er is wel enige verbetering, met name in de
aanpak van nieuw ontwikkelde buurten, maar na jarenlange stagnatie tijdens de vorige BYPAD-audits wordt dit als
onvoldoende ervaren. De verkeersdruk verminderen is nochtans een onmisbare maatregel om de stad fietsbaar te
maken voor iedereen. Daarnaast is ook gewezen op het tekort aan systematische snelheidscontroles door de politie
(ondanks recente investeringen in camera’s, lidars en controlemiddelen).



Samengevatte trends per module

✓ De module « verantwoordelijkheid en coördinatie » (M2) stageert. Dit komt doordat nog niet alle
beleidsmakers (politici en ambtenaren) overtuigd zijn van de relevantie van de fiets. Binnen Brussel
Mobiliteit bestaat er geen specifieke fietsinstantie die de directies samenbrengt, en ook geen
fietsdepartement, maar er is wel geregeld overleg over alle projecten tussen Brussel Mobiliteit en het
kabinet van de Minister. De uitvoering van het fietsbeleid verloopt dus via onderhandelingen afhankelijk
van allianties en kansen. Dit beleid wordt trouwens ook geregeld afgeremd door een tekort aan personeel
en het ontbreken van een transversale fietsreflex binnen de administratie. Tijdens de huidige legislatuur
zijn deze moeilijkheden gecompenseerd en opgelost door het eerder vermelde overleg. Twee andere
factoren die de stagnatie van de module “verantwoordelijkheid en coördinatie” verklaren zijn het
ontbreken van een transversaal fietsplan en het ontbreken van dwingende maatregelen ten overstaan van
gemeenten die niet meedoen aan het Gewestelijk fietsbeleid

✓ Andere modules boeken (lichte) vooruitgang en overstijgen niveau 2: fietsbeleid op papier (M3) over
strategie en programmering – vooruitgang ondanks de afwezigheid van een globaal en actueel actieplan;
middelen en personeel (M4), promotie en partnerships (M7), evaluatie en impact (M9).

✓ De module “informatie en educatie” (M6) stagneert vergeleken met 2010 en 2007. Na de sterke groei
tussen 2004 en 2007 heeft het Brussels Gewest dus geen verdere vooruitgang geboekt op dit vlak.
Initiatieven zoals het fietsbrevet, de fietskaart en de bewegwijzering worden wel verdergezet en de Bike for
Brussels branding ontwikkelt zich geleidelijk. Niettemin, om een hogere score te behalen, ontbreekt
duidelijk uitgebouwde fietsinformatie, die volledig is en permanent toegankelijk, opleidingen voor andere
publieksgroepen dan scholieren en makkelijkere oriëntatie op het terrein (overzichtskaarten).



Resultaten in detail
Module 1 : Behoeften van de fietsers

Q1: Hoe verzamelt het Gewest informatie over de gebruikersbehoeften?

Score : 3

Informatie over fietsersbehoeften wordt regelmatig verzameld via diverse kanalen (enquêtes, Ping, Fix My Street, enz…).

Na de gegevensverzameling loopt het wel nog stroef met de gegevensverwerking en de verzamelde informatie stroomt niet noodzakelijk
door naar andere afdelingen van de administraties of naar andere administraties.

Er worden talrijke enquêtes uitgevoerd: 1 per jaar rond diverse thematieken, de enquêtes viseren fietsers, niet-fietsers en nieuwe fietsers en
worden door het fietsobservatorium (ProVelo) of door academici en professionals (profiling van nieuwe fietsers: VUB, KWIN) uitgevoerd. De
resultaten worden gebruikt om strategische projecten en subsidies richting te geven. Toch ontbreekt een gestandaardiseerde en regelmatig
herhaalde tevredenheidsenquête om de evolutie van de behoeften en de tevredenheid te monitoren.

Het Brussels Gewest is begonnen met de segmentering van het fietspubliek in het kader van de Bike for Brussels communicatie-activiteiten
(diversiteit en gelijkheid).

De vademecums worden systematisch geconsulteerd door projectverantwoordelijken binnen Brussel Mobiliteit, maar dat is niet
noodzakelijk het geval bij andere overheidsinstanties (Beliris, Brussel Stedelijke Ontwikkeling enz.).



Resultaten in detail
Module 1 : Behoeften van de fietsers

Q2: Hoe worden gebruikers(groepen) betrokken bij het fietsbeleid?

Score : 3

Er bestaan talrijke structurele en regelmatige overlegorganen en –momenten, met name de fietscommissie waar de verenigingen zelf
punten op de agenda kunnen plaatsen. Er is ook driemaandelijks overleg tussen kabinet en verenigingen, en er zijn thematische
overlegmomenten, het zij op regelmatige basis (bijvoorbeeld de task force “fietsdiefstal”), hetzij ad hoc (actie verlichting enz.). De
fietsverenigingen voelen zich wel gehoord maar stellen vast dat met hun advies niet altijd wordt rekening gehouden.

Het kabinet van de minister volgt systematisch de bijeenkomsten van de fietscommissie op (fiets en actieve modi) op basis van de verslagen
en debriefing door de administratie (onder meer knelpunten die een actie van het kabinet vereisen). Maar de haast systematische
afwezigheid van vertegenwoordigers van de minister bij de meeste fietscommissies(fiets en actieve modi) maakt het overleg minder
doeltreffend. Deze afwezigheid vermindert de mogelijkheid tot doeltreffende dialoog en zo ook de impact van de interventies van de
verenigingen in de commissie.

Elk ontwerpproject (met of zonder stedenbouwkundige vergunning) gaat zo vroeg mogelijk in het proces in principe 2 keer en zeker 1 keer
langs de commissie actieve modi of de fietscommissie op basis van plandocumenten. Sinds het begin van de huidige legislatuur zijn
merkbare inspanningen geleverd om dit systematisch waar te maken voor projecten van Brussel Mobiliteit, maar het is nog steeds niet het
geval voor projecten van de MIVB of Beliris. Toch worden de fietsersverenigingen niet altijd geraadpleegd voor de ontwerpfase of in het
stadium van de eerste denkoefeningen om hun behoeften en expertise in te brengen. Dit verklaart dat het niveau 4 (consultatie vooraf) niet
wordt bereikt.

Het GoodMove-proces wordt genoemd als waarlijk voorbeeld van co-constructie. De uitwerking van gemeentelijke fietsactieplannen in het
kader van de gemeentelijke BYPAD-audits wordt ook geciteerd als voorbeeld van consultatie en zelfs co-constructie.



Resultaten in detail
Module 2 : Leiderschap en coördinatie

Q3: Welke invloed hebben sleutelfiguren (zowel ambtenaren als politici) binnen het beslissingsproces van fietsbeleid?

Score : 2,5

De Ministers van mobiliteit en van verkeersveiligheid zijn duidelijk ten gronde overtuigd van de rol van de fiets als volwaardig vervoermiddel.
Dit is echter nog steeds niet het geval voor de hele regering. Hetzelfde geldt binnen de administratie, waar nog niet alle diensten en
departementen overtuigd zijn. Niettemin stellen we vast dat de fiets geloofwaardig is geworden in de ogen van allen, tenminste in het
discours. Het is vandaag niet meer politiek correct voor een verkozene om geen rekening te houden met de fiets of om de relevantie of de
legitimiteit van de fiets te ontkennen. We stellen ook vast dat zich in de loop van 2018 een merkbare mentaliteitsverschuiving voordeed over
mobiliteit (en de fiets) bij het grote publiek en dus ook binnen de regering en de politieke wereld. Het is vandaag zaak om deze dynamiek te
benutten om het gewestelijk fietsbeleid door te ontwikkelen.

Bij ontwerpprojecten wordt de fiets zo goed als altijd meegenomen, wat nog niet automatisch borg staat voor sterke en geloofwaardige
fietsmaatregelen, vooral wanneer andere belangen op het spel staan (parkeren of een rijstrook opheffen, voorrang voor openbaar vervoer).
Een kwalitatieve plek voor de fiets is dus nog niet systematisch gewaarborgd.

Sterke fietsambities opnemen in ontwerpprojecten is nog altijd geen algemene of breed gedeelde reflex. In de praktijk zijn het de
fietsverantwoordelijken die project per project de projectleider moeten aanspreken en rekenen op de bereidwillige medewerking van
individuen (politici en ambtenaren).



Resultaten in detail
Module 2 : Verantwoordelijkheid en coördinatie

Q4: Welke commissies of werkgroepen bestaan er?

Score : 2,5

Deze vraag betreft de mate van gecoördineerde besluitvorming tussen directies en instellingen op het vlak van fietsbeleid.

Er is geen eigenlijke “fietsafdeling” binnen de gewestelijke administratie. De personen die specifiek rond de fiets werken, zijn wel verzameld
in een cel “actieve modi” binnen de Directie Beleid, rond de Fietsmanager.

De Fietsmanager poogt het fietsbeleid te coördineren en de kwaliteit en de samenhang in dit beleid te waarborgen. Hij schuift zoveel
mogelijk aan bij elke vergadering en elk relevant overleg binnen de overige directies van Brussel Mobiliteit en andere gewestelijke
instellingen. Daarvoor moet hij proactief een veelheid aan dossiers opvolgen, maar hij wordt niet systematisch geraadpleegd in alle gevallen
en beschikt niet over aangeduide contactpersonen binnen de overige directies.

Niveau 3 wordt niet gehaald omdat er geen werkgroep bestaat voor overleg op directeursniveau tussen de afdelingen van Brussel Mobiliteit.
Er zijn reële moeilijkheden met communicatie en informatiedoorstroming omtrent de fiets tussen de directies.



Resultaten in detail
Module 2 : Verantwoordelijkheid en coördinatie

Q5: Hoe wordt het fietsbeleid gecommuniceerd naar de beleidsmakers en andere beslissingsorganen?

Score : 2,5

Bij het begin van de regeerperiode 2014-2019 is vastgesteld dat het fietsactieplan 2010-2015 nog altijd actueel was en dat talrijke acties nog
wachtten op uitvoering. Bijgevolg is het actieplan 2010-2015 verlengd tot 2019 en gaat de uitvoering ervan verder tot de dag van vandaag,
met hier en daar andere accenten en nieuwe acties.

Vandaag zijn er thematische fietsactieplannen voorhanden (zie vraag7) naast referentiedocumenten met de beleidsvisie van de regering
(GPDO, GoodMove – in uitwerking, Gewestelijke Beleidsverklaring). Er is echter geen geactualiseerd en mobiliserend “globaal fietsplan” met
budgetten en termijnen. Dit maakt het fietsbeleid minder zichtbaar, zowel voor het grote publiek als voor beleidsmakers en meer zijdelings
betrokken ambtenaren. Er is geen systematische strategie om de doelstellingen en de ondernomen acties bekend te maken bij de diverse
beleidsniveaus en instellingen. De gemeentelijke beleidsmakers zijn wel betrokken via het BYPAD Forum, de Burgemeestersconferentie en de
diverse contacten tussen Gemeenten en Gewest.

Databases worden wél geleidelijk uitgebouwd.



Resultaten in detail
Module 2 : Verantwoordelijkheid en coördinatie

Q6: Hoe wordt de coördinatie en communicatie tussen de verschillende gemeenten in het Gewest georganiseerd?

Score : 2

Het Gewest heeft de gemeenten de gelegenheid geboden om een BYPAD-audit uit te voeren en een BYPAD-actieplan uit te werken. Alle
gemeenten hebben dit proces doorlopen tussen 2012 en 2017, en ze beschikken over een door het college goedgekeurd fietsactieplan (op
twee uitzonderingen na).

Al bijna 2 jaar bestaat het BYPAD Forum waar gemeenten met elkaar uitwisselen over fietsbeleid. Dit forum wordt door het Gewest
georganiseerd, en talrijke gemeenten geven blijk van actieve en geïnteresseerde deelname, terwijl enkele gemeenten minder of niet
aanwezig zijn op deze ontmoetingsdagen. Dit initiatief is trouwens erg weinig bekend buiten de kring van de deelnemers.

Deelnemen aan het forum gebeurt op vrijwillige basis, en verder is er ook geen sanctie voor gemeenten die hun BYPAD-actieplan niet ten
uitvoer brengen. Er bestaat wel een sanctie voor gemeenten die hun actieplan niet hebben goedgekeurd (het betreft twee gemeenten): deze
kunnen geen aanspraak maken op gewestelijke fietssubsidies.

Het Gewest maakt dus hoofdzakelijke gebruik van stimulansen (met name niet onaanzienlijke subsidies) en ondersteuning (BYPAD-audit en
actieplan, BYPAD forum). Dit beleid werpt vruchten af, maar kent ook zijn grenzen. Daarom is niveau 3 niet bereikt: er bestaan geen
regelmatige transversale communicatie- en coördinatiemechanismen tussen alle gemeenten en het Gewest (die zijn er trouwens ook niet op
andere beleidsdomeinen).



Resultaten in detail
Module 3 : Fietsbeleid op papier

Q7: Wat is de inhoud van het lokale fietsbeleid?

Score : 2,5

Deze vraag betreft de omvang van de globale strategie van het fietsbeleid.

Het fietsgebruik ontwikkelen was een van de vele doelstellingen van het Iris2-plan. Dit plan was echter bijzonder sectoraal en legde weinig
verbanden tussen de fiets en andere vervoerswijzen.

Van 2010 tot 2015 was er een globaal fietsbeleidsplan met een breed gamma aan maatregelen dat alle aspecten van het fietsbeleid afdekte
(dir plan is verlengd tot 2019, zie vorige vraag). Na een tussentijdse evaluatie werd besloten dat het dit plan ontbrak aan slagkracht door te
weinig prioritering en tijdsplanning.

Vandaag is er onmiskenbaar een ambitieus fietsbeleid, gefocust op de uitvoering van het actieplan 2010-2015 (verlengd tot 2019) en op
specifieke projectprogramma’s (zie vraag 8), maar de strategie om de ambities waar te maken is het niet altijd voor alle actoren duidelijk en
soms ook moeilijk uit te voeren. Zo stellen we vast dat het Gewestelijke Fietsbeleidsplan nog te weinig kan rekenen op toe-eigening
(ownership) op alle beleidsniveaus (in het bijzonder de gemeenten), bij alle actoren (in het bijzonder de politie) en bij de administraties van
ver of nabij betrokken zijn bij fietsbeleid.

Er is een doel geformuleerd: 20% aandeel van de gemechaniseerde verplaatsen tegen 2018 – maar dit doel is nooit omgezet in een
programmatische aanpak, en de vooruitgang is ook niet geregeld gemonitord.

Tot op vandaag is het fietsbeleid te weinig gekoppeld aan maatregelen om het autogebruik te ontraden. Het is ook niet systematisch
geïntegreerd in andere beleidsdomeinen (gezondheid, onderwijs, milieu).

Naast Brussel Mobiliteit neemt ook Brussel Leefmilieu sensibiliseringsinitiatieven om fietsgebruik te promoten, in het bijzonder in het kader
van de begeleiding van bedrijven (Bike Project).



Resultaten in detail
Module 3 : Fietsbeleid op papier

Q8: Hoe wordt de realisatie van de maatregelen in het (fiets)beleidsplan gewaarborgd?

Score : 2,5

Deze vraag betreft de operationele uitvoering van het fietsbeleid.

Er is een relatief ambiteus programma, onderverdeeld in verschillende thema’s: afgescheiden fietspadenplan 2015-2020, Actieplan tegen
fietsdiefstal 2016, meerjarenplan voor communicatie rond de fiets, meerjarenplan fiets-GEN langs treinsporen, Masterplan fietsparkeren. De
ingewikkelde Brusselse institutionele context verklaart gedeeltelijk waarom deze programma’s niet altijd gepaard gaan met een (realistische)
uitvoeringskalender of van een sterke en verplichtend kader van het Gewest ten opzichte van de Gemeenten.

In realiteit is er sprake van pragmatische flexibiliteit: als een project geblokkeerd word door de politiek of door een gemeente, concentreert
het Gewest zich op andere projeten die (soms) minder prioritair zijn maar niet geblokkeerd worden.

Personeel is aangeworven om infrastructuur te ontwerpen maar er is nog altijd een gebrek aan personeel en middelen in de afdeling
onderhoud om bestaande fietsinfrastructuur te onderhouden.

Het afgescheiden fietspadenplan is een voorbeeld van een ambitieus programma dat uitgevoerd wordt en kan rekenen op een sterk
engagement van het gewest. Daartegenover staat het voorbeeld van het Gewestelijk Fietsnetwerk, dat geen prioriteit krijgt en dat niet
afgewerkt is (ondanks het feit dat de vooropgestelde afwerkingstermijn al lang verstreken is).



Resultaten in detail
Module 4 : Personeel en middelen

Q9: Hoe wordt de financiering van het fietsbeleid gewaarborgd?

Score : 3

Jaarlijks wordt een budget van 10 tot 16Mio € uitgetrokken voor de aanleg van fietspaden en de gewestelijke fietsroutes (GFR), en daarnaast
een budget van ongeveer 3Mio€ voor gemeentesubsidies en 1,5 Mio € voor de fietsersverenigingen.

Daarbij komen nog alle uitgaven die deels of soms hoofdzakelijk de fiets betreffen in transversale projecten, maar waarvan het ‘fietsbudget’
moeilijk te isoleren valt binnen het budget van Brussel Mobiliteit.

Toch is dit budget erg weinig zichtbaar, omdat er niet wordt over gecommuniceerd naar het grote publiek en de pers, en omdat het niet
identificeerbaar is binnen het gewestbudget – er is geen specifieke fietsbudgetlijn.

Het fietsplan 2010-2015 is niet vertaald in een meerjarenprogramma en - budget.



Resultaten in detail
Module 4 : Personeel en middelen

Q10: Door wie wordt het fietsbeleid voorbereid en uitgevoerd?

Score : 2,5

Deze vraag betreft het personeel dat instaat voor de uitvoering van het fietsbeleid.

Er bestaat een functie ‘fietsmanager’, maar zonder duidelijke taakverdeling en zonder ondersteunend team. In deze omstandigheden volgt
de fietsmanager persoonlijk het hele infrastructuurluik op én tegelijk alle andere onderdelen van het fietsbeleid (parkeren, promotie,
communicatie, enz.). Op die manier worden zijn inspanningen en tijdsbestedingen erg versnipperd over een veelheid aan dossiers, gaande
van het strategische niveau tot plaatselijke interventies.

Een externe audit heeft algemene en structurele mankementen vastgesteld in de werking van Brussel Mobiliteit, en die hebben onder meer
hun weerslag op de effectieve uitvoering van het fietsbeleid. Niettemin is er een positieve trend in het personeel dat instaat voor het
fietsbeleid. Binnen de Directie Werken en Projecten (DWP) werken 10 specifiek daartoe opgeleide personen op fietsprojecten. Anderzijds is
er bij de Directie Beheer en Onderhoud (DBO) op dit moment niemand specifiek voor de fiets bevoegd – het personeelskader is niet 100%
ingevuld omwille van grote personeelsrotatie. Andere organisaties zijn belast met specifieke taken: Parking Brussels (beveiligde
fietsenstallingen), Cyclo (Fietspunten), ProVelo (educatie, sensibilisering, monitoring). Daarnaast is er een team voor onderhoud en kleine
interventies ten guste van de fiets (voorbeelden van realisaties: Bolivarlaan, GuldenVlieslaan, Gentsesteenweg, Waversesteenweg,
Demotlaan, Tervurenlaan, Koninginnelaan). We moeten ook vaststellen dat de institutionele complexiteit van het Brussels Gewest
tijdverslindend is voor Brussel Mobiliteit, want zelfs voor gewestwegen is consultatie van en onderhandelingen met gemeenten nodig. Ook
de betrokkenheid van de politie is nooit gegarandeerd en moet via de gemeenten worden verkregen.

Sommige BYPAD-deelnemers achten de financiële en menselijke middelen ruimschoots onvoldoende voor een ambitieus fietsbeleid dat mikt
op een hoog fietsaandeel. Anderen zien dan weer vooral politieke en organisationele obstakels voor een ambitieuzer fietsbeleid.

In dit ontwikkelingsstadium van het fietsbeleid rijst de vraag of “iedereen aan de fiets moet werken” binnen de administratie, ofwel of deze
taak beter kan worden toevertrouwd aan experts die naargelang de kansen zich aanbieden, samenwerken met welwillende
referentiepersonen (zoals nu doorgaans het geval is).



Resultaten in detail
Module 4 : Personeel en middelen

Q11: Wat wordt er gedaan om de vakkennis en vaardigheden van het personeel te verbeteren?

Score : 2,5

Brussel Mobiliteit organiseert een jaarlijkse CEMA-opleiding (Conseiller en Mobilité / Mobiliteitsadviseur) met daarin een module actieve
modi, en ook een opleiding Fietsmanager (6 dagen) om de twee jaar. Deze opleidingen staan open voor alle departementen: de deelnemers
komen hoofdzakelijk uit Brussel Mobiliteit (Directie Beleid, Directie Projecten en Werken) en uit de gemeenten, maar ook uit Brussel
Leefmilieu, Beliris, Parking Brussels, de MIVB enz. De opleiding is gratis en gebeurt op vrijwillige basis.

Deelname aan VeloCity wordt sterk aangemoedigd door Brussel Mobiliteit (inschrijvingskosten worden gedekt).

In hoeverre heeft het personeel de gelegenheid om deel te nemen aan deze of andere fietsopleidingen? Het antwoord op deze vraag wisselt
sterkt naargelang het departement. We stellen vast dat hoe meer individuen met fiets bezig zijn binnen een departement dat de fiets ernstig
neemt als prioriteit (met name op directieniveau), des te meer worden opleidingsmogelijkheden aangeboden, bekend gemaakt en
aangemoedigd. In sommige departementen is het daardoor erg moeilijk of zelfs onmogelijk om een fietsopleiding te volgen.

Er bestaat dus geen systematisch en verplicht opleidingsprogramma voor fietsverantwoordelijken.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q12: Hoe uitgebreid is het fietsroutenetwerk en wat is de kwaliteit?

Score : 2,5

De BYPAD-groep is het unaniem eens dat niveau 3 nog niet is bereikt: “een gestructureerd fietsnetwerk dat beantwoordt aan de
kwaliteitsnormen”. Wel stelt de groep vast dat er al een belangrijk aanbod is van kwalitatief ingerichte fietsroutes, dat bovendien de
afgelopen jaren aanzienlijk aangroeit (prioriteit van de huidige Minister). Daarom de score 2,5 dat Brussel tussen niveau 2 en 3 plaatst.

Kwaliteitsnormen zijn nog steeds moeilijk af te dwingen, zowel bij gewestelijke als gemeentelijke projecten, en dat geldt ook voor
reglementering, met name zone 30. Daarnaast moeten we de perceptie van de gebruikers bijzonder ernstig nemen: die voelen zich nog
grotendeels onveilig (objectief en/of subjectief), en ontmoeten op grote delen van hun trajecten nog te vaak een manifest gebrek aan
comfort (vooral omwille van barrières of niet-gerespecteerde en niet-aangepaste zones 30). Deze vaststelling wordt bevestigd door de
fietsbaarheidsanalyse (studie 2015). Anders gezegd, het is nog altijd moeilijk om 5 km te fietsen in het BHG zonder op meerdere plekken
geconfronteerd te worden met een gebrek aan voorziening of verkeersdruk en verkeerssnelheden die het voor de fiets onveilig maken.

De nieuwe projecten langs de Kleine Ring vertegenwoordigen vandaag al een kwaliteitssprong op het vlak van de inrichting, met vooral een
breedte van 4 m (tweerichting), goed samen te gebruiken door verschillende fietserstypes (kruisen en inhalen tussen tragere en snellere
fietsers) en verschillend fietstypes, ook de bredere.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q13: In welke mate zijn kruisingen met autoverkeer en fysieke barrières overwonnen?

Score : 1,5

Kruispunten zijn dé zwakke schakel bij uitstek van het Brusselse fietsbeleid volgens de BYPAD-groep. Dit is vaak het eerste probleem dat niet-
fietsers aanhalen: één gevaarlijk kruispunt ondermijnt immers een hele route. De gebruikers hebben nog steeds de indruk dat men wel
plaats geeft aan fietsers bij heraanleg (almaar vaker) maar enkel wanneer dat kan zonder andere gebruikers iets af te nemen.

In het kader van de grote heraanleg projecten worden de ZACA (ongevalsconcentratiezones) aangepakt, maar in sommige gevallen omvatten
die projecten niet de kruispunten aan weerszijden en in andere gevallen worden sommige fietsersbewegingen beveiligd maar niet allemaal.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q14: Hoe wordt het onderhoud van de fietsinfrastructuur georganiseerd?

Score : 2

- De gewestwegen worden systematische geïnspecteerd (tweemaandelijks). Op dit moment gebeurt dat met de auto, voorheen was dat
met de fiets (belangrijk, want dat geeft een vollediger zicht op te signaleren knelpunten).

- De wegmarkeringen worden 2 keer per jaar vernieuwd.

- Kleine onderhoudsinterventies (met name in opvolging van klachten via FixMyStreet) wordt gepland, maar de reactietijd is te lang
omwille van interne functioneringsproblemen bij Brussel Mobiliteit.

- Er is een herasfalteringsprogramma voor fietspaden die dit nodig hebben.

- De fietslogo’s worden voortaan uitgevoerd in thermoplastiek – met een langere levensduur

In 2013 is een fietspadenaudit uitgevoerd met de Meetfiets en er is een geprioriteerde interventielijst opgesteld. Sommige problemen zijn al
aangepakt. Toch is in 2018 nog niet alles aangepakt terwijl er al een nieuwe audit is voorzien in 2018.

De gebruikers signaleren geregeld problemen op de gemeentelijke netwerken en op de gewestelijke fietsroutes (GFR), die grotendeels
gemeentewegen volgen. Gemeenten zijn verplicht om de bestaande door het Gewest gefinancierde voorzieningen zelf te onderhouden; toch
lijkt deze verplichting niet te worden afgedwongen, en is er ook geen sanctie als het niet gebeurt. Fietsers kunnen de controle ondersteunen
of op zich nemen – maar dan moet er wel een solide opvolgsysteem zijn dat de vraag kan volgen – personeel om in te grijpen.

Algemeen hebben de – Gewestelijke en gemeentelijke – overheden onvoldoende capaciteit om doeltreffend en snel de problemen aan te
pakken die gebruikers signaleren. En de facto is er evenmin een doeltreffende preventie, om problemen te vermijden vooraleer ze zich
voordoen.

Er is een redelijk doeltreffend sneeuwruimingsprogramma voor fietsvoorzieningen (het Gewest heeft specifieke machines aangeschaft om
sneeuw te ruimen op fietspaden); bij werven, daarentegen, laten de omleidingen voor fietsers vaak te wensen over, volgens de gebruikers.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q15: Wat wordt er gedaan om de veiligheid van de fietsers te verhogen?

Score : 1,8

Er is een Verkeersveiligheidsplan 2020, sterk gericht op de beveiliging van de actieve vervoerswijzen. Anderzijds is er op dit ogenblik geen
specifieke strategie of actieplan voor fietsveiligheid zoals dat in andere steden wel bestaat. Het huidige Verkeersveiligheidsplan wordt niet erg
in acht genomen door de diverse actoren (met name de politie) en bestuursniveaus. Het valt vooral te betreuren dat gemeenten en MIVB
geen rekening houden met de vademecums bij hun ontwerpprojecten.

Het netwerk van 30km-straten is al behoorlijk uitgebreid en beslaat 42% van de lokale wegen (al was de doelstelling in het Irisplan 100%).
Alleen zijn deze 30km-zones bijzonder versnipperd op het terrein, zodat ze onsamenhangend en moeilijk leesbaar zijn, voor alle gebruikers.

Het aantal beveiligde en vrijliggende fietsvoorzieningen langs grote gewestassen wordt uitgebreid (er is al 35 km uitgevoerd tijdens de huidige
ambtstermijn en nog 15 km gepland) en deze voorzieningen creëren zo beveiligde fietstrajecten.

Dank zij het project “Ping if you Care” weten we meer over de redenen waarom fietsers zich onveilig voelen, en daar wordt rekening mee
gehouden in toekomstige campagnes en acties.

Het onveiligheidsgevoel blijft de belangrijkste rem op fietsgebruik voor nieuwe fietsers. Dit onveiligheidsgevoel wordt sterk verhoogd door
inbreuken (parkeren, snelheid, inhalen, voorrang) die weinig worden gehandhaafd en dus ook weinig worden beboet.

Niettegenstaande dit reële onveiligheidsgevoel, zijn er recent belangrijke inspanningen zijn geleverd om de achterstand van jaren in te halen:

- Handhaving van zones 30: 1,7Mio € voor lidars

- Handhaving van zones 30: 3Mio € voor de aankoop van camera’s door de politiezones

- Campagnes over afleiding aan het stuur

De facto is het nog te vroeg opdat fietsers op het terrein al de impact kunnen voelen van deze recente beleidsinspanningen. De fietsers blijven
geconfronteerd met sterke verkeersdruk en parkeren op fietspaden, en stellen vast dat de meeste automobilisten de beperking tot 30 km/h
niet respecteren als er geen snelheidsremmende maatregelen worden genomen.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q16: Wat wordt er gedaan om de combinatie openbaar vervoer en fiets te optimaliseren?

Score : 2,5

De MIVBstations en –halten zijn doorgaans uitgerust met fietsbeugels. Die zijn wel vaak volzet (vaststelling door het fietsobservatorium): de
vraag wordt niet op dynamische wijze opgevolgd. Verder is er een heldere reglementering om fietsen mee te nemen in metro en trams
buiten de spits. De metroliften (nog volop in uitrol) zijn aangepast en toegankelijk voor fietsers.

De grote treinstations zijn uitgerust met beveiligde fietsenstallingen via de Fietspunten. Het Zuidstation is wel duidelijk onvoldoende
uitgerust en is dan ook een onaanvaardbaar knelpunt, gezien het belang van dit station op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau.
Verder valt te betreuren dat Brussel-Schuman niet beschikt over een voldoende grote en beveiligde fietsenstalling. De uitrusting van de
kleine S-treinhalten is erg aleatoir, terwijl hier toch een belangrijk intermodaal potentieel bestaat.

Een globaal plan om het geheel van de openbaarvervoerpolen uit te rusten met fietsenstallingen die aan de behoeften voldoen, bestaat
vandaag niet – de studie Masterplan fietsparkeren legt daar wel de basis voor.

Aan de metrohalten Beurs en De Brouckère zijn twee projecten van grote beveiligde fietsenstallingen nu in uitvoering – ze worden nog
binnen deze regeerperiode in gebruik genomen.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q17A: Wat wordt er gedaan om fietsparkeermogelijkheden te verbeteren

Score : 2,5

Bij heraanlegprojecten worden systematisch fietsbeugels geplaatst en het Gewest voegt er geregeld toe op al zijn wegen.

Ambitieuzere projecten van beveiligde fietsparkings zijn in uitvoering en worden ingehuldigd voor het einde van de bestuursperiode: Beurs
(800 plekken) en De Brouckère (1000 plekken), en ook aan de eindhalten van structurerende lijnen.

De gemeenten breiden actief het aanbod aan fietstrommels uit (de wachtlijsten geven aan dat er een grote vraag bestaat), dankzij de
gewestelijke stimulansen: subsidies, aankoopcentrale en gecentraliseerd beheer door het parkeeragentschap (aanvragen, wachtlijst,
abonnementen, badges in plaats van sleutels).

Een Masterplan is in opmaak maar het is nog niet goedgekeurd en in werking: bedoeling is om een gecoördineerd actieprogramma uit te
werken, afgestemd tussen diverse acteurs, om aangepaste parkeeroplossingen uit te rollen over het hele Gewest.



Resultaten in detail
Module 5 : Infrastructuur en veiligheid

Q17B: Wat wordt er gedaan om fietsdiefstal tegen te gaan?

Score : 2

Een actieplan fietsdiefstal is uitgewerkt door een task force samengesteld uit actoren die bereid zijn om actie te ondernemen, met inbegrip
van de politie (zij het niet alle zones) en het parket. Concrete samenwerkingsacties zijn opgezet met de politiezones Montgomery en Ukkel.
Het depot voor gevonden fietsen en de website verhogen de kans om een gestolen fiets terug te vinden. Een online registratiesysteem voor
fietsen is in ontwikkeling (weliswaar enkel een gewestelijk systeem en niet nationaal of Europees, wat het minder doeltreffend zal maken).

Dit gezegd zijnde

1. De fietsidentiteitskaart bestaat nu nog niet – de online database wordt bestudeerd

2. De politie werkt minder of meer bereidwillig naargelang van de politiezone. Gebruikers getuigen dat het soms lastig of zelfs onmogelijk is
om een fietsdiefstal aan te geven.

3. Lokfietsen (voorzien in het actieplan) mogen op dit moment niet worden ingezet (het parket weigert het gebruik van lokfietsen). Met de
politiezones Montgomery en Ukkel wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor een voor het parket aanvaardbare procedure.

Er worden systematisch sensibiliseringscampagnes gevoerd rond fietsdiefstal.



Resultaten in detail
Module 6 : Informatie en educatie

Q18: Hoe worden de inwoners geïnformeerd over het fietsbeleid?

Score : 2,5

Bike for Brussels begint stilaan bekendheid te krijgen bij het grote publiek via geregelde communicatie over het gewestelijk fietsbeleid. Deze
positieve actie zit nog in haar beginfase maar krijgt stilaan een grotere omvang. De bedoeling is om Bike for Brussels verder te ontwikkelen
als een overkoepelend “merk” met een sterke en herkenbare identiteit (de kleur oker, gelieerd aan de kleur van de fietspaden), dat
initiatieven van diverse actoren kan bundelen en harmoniseren, van een gewestelijk infrastructuurproject tot een fietsuitstap van een
basisschool of een tijdelijke fietsenstalling bij een evenement.

Bewonersinformatie is er slechts occasioneel en varieert sterk van gemeente tot gemeente. Het gaat vooral over nieuwe infrastructuur, waar
de politiek graag mee uitpakt, maar te weinig over de fiets in het algemeen. Een echte communicatiestrategie op gewestelijke schaal is
bijzonder moeilijk uit te werken, gezien de diverse bevoegdheidsniveaus.

Niveau 3 komt overeen met de Bicycle Account van Kopenhagen (acties, doelstellingen, indicatoren, jaarlijkse monitoring) – iets dergelijks
bestaat niet in Brussel.

De fietsinformatie zou meer zichtbaarheid krijgen als alles zou gebundeld worden op één portaal (Brussel Mobiliteit) – vandaag is de
informatie te zeer versnipperd en moeilijk te raadplegen.



Resultaten in detail
Module 6 : Informatie en educatie

Q19: Wat wordt er gedaan in verband met educatie en fietstraining?

Score : 2,5

Via het Fietsbrevet leidt het Gewest elk jaar 17% van de leerlingen uit het basisonderwijs op. Dat is een groot aantal in absolute termen,
maar toch nog een kleine minderheid op gewestelijke schaal. De bedoeling is om het onderwijspersoneel op te leiden zodat zij zelfstandig
leerlingen kunnen opleiden en er een multiplicatie-effect tot stand komt. Het blijft moeilijk dit doel te bereiken om dat het fietsbrevet niet in
de verplichte leerprogramma’s is opgenomen. De interesse is er wel: er is een wachtlijst van scholen die kandidaat zijn voor het fietsbrevet.

Enkele doelgroepen worden bereikt met specifieke opleidingsprogramma’s – een voorbeeld is Via Vélo, leren fietsen voor volwassenen.



Resultaten in detail
Module 6 : Informatie en educatie

Q20: Wat wordt er gedaan voor de bewegwijzering van fietsroutes?

Score : 2,5

De Gemeentelijke Fietsroutes (GFRs) zijn opgebouwd en genummerd volgens een potentieel wervende logica: 12 radiale routes
(overeenstemmend met de 12 uren op een wijzerplaat), 2 tangenten (A,B), 1 boog (C), 3 langs valleien (kanaal, Zenne, Maalbeek) en 1 langs
een toeristische route (Paleis). Alle GFRs zijn bewegwijzerd en op de grond gemarkeerd met dubbele sergeantstrepen. De fietskaart laat de
routes zien op een topografische onderlegger, en ze kunnen ook online worden geconsulteerd. Een routeplanner is in ontwikkeling. De data
zijn beschikbaar als open data.

Toch kan de communicatie over deze principes beter, zelfs via de bestaande kanalen (bewegwijzering, online kaart) en de fietsers (vooral de
nieuwe) vinden ze maar moeilijk terug op het terrein en kunnen ze moeilijk gebruiken om hun trajecten te plannen. Er staan nog altijd geen
overzichtskaarten op straat, als wordt dit al jaren naar voren geschoven als een belangrijke maatregel om het gebruik en de toe-eigening van
dit netwerk te stimuleren.

De bewegwijzering wordt niet voldoende systematisch geïnspecteerd en onderhouden. Op een aantal GFRs ontbreken borden, en fietsers
kunnen dit nog niet melden via FixMyStreet (het is wel voorzien in een volgende versie).

Het okerkleurig asfalt verhoogt de zichtbaarheid van de feitspaden bij het grote publiek.



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q21: Welke sensibilisatiemaatregelen worden genomen om het fietsgebruik te verhogen?

Score : 2,5

Deze vraag betreft activiteiten om het grote publiek en actoren/stakeholders te overtuigen van het belang van de fiets.

Regelmatig herhaalde evenementen bieden de kans om het fietsen te ontdekken en bewust te worden van diens nut in de stad: de autoloze
zondag, activiteiten om mensen op de fiets te krijgen tijdens de week van de mobiliteit, het Bike Brussels salon. Bike Experience is een
gepersonaliseerde aanpak waarbij de aarzelende kandidaat-fietser zich kan laten gidsen door een ervaren fietser op een dagelijks traject,
doorgaans een woon-werkverplaatsing.

De branding Bike for Brussels wil de fiets en fietsacties in de stad zichtbaarder maken. Publiekscampagnes volgen elkaar op, voornamelijk
met als argument dat de fiets een praktisch verplaatsingsmiddel is. De sociale, economische, gezondheids- en milieuvoordelen worden
minder in de verf gezet.

Er zijn daarentegen weinig initiatieven die erop gericht zijn om stakeholders van het belang van de fiets te overtuigen, met name werkgevers
en handelaars. VUB, Belfius, Agoria en andere werkgevers en werknemers zouden meer kunnen worden betrokken.

De fietsersverenigingen doen al actief aan fietspromotie en ze ondersteunen het gewestelijk fietsbeleid. Als ze meer middelen hadden,
zouden ze zeker nog meer kunnen doen, vooral lobbyen voor de fiets in het publieke debat (om te kunnen opwegen tegen de autolobby).



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q22: Wat wordt er ondernomen om fietsgebruik naar het werk te stimuleren?

Score : 3,5

Op alle vestigingslocaties van het Gewest zijn er fietsparkeervoorzieningen, stimulansen voor de fiets in woon-werkverplaatsingen en
dienstfietsen. Dit moet nog veralgemeend worden bij alle gewestelijke Instellingen van Openbaar Nut waar dat nog niet het geval is.

Alle bedrijven van meer dan 100 werknemers moeten verplicht een bedrijfsvervoerplan opstellen (ze vertegenwoordigen 43% van de
werknemers in het Gewest) en ze worden daarbij begeleid door het Gewest (Brussel Leefmilieu en Brussel Mobiliteit). Faciliteiten en
stimulansen voor fietsgebruik maken deel uit van het pakket basismaatregelen. Op dit moment is er nog geen resultaatsverplichting. In de
huidige bewindsperiode is er wetgeving gekomen die diezelfde bedrijven ertoe verplicht om, als ze bedrijfswagens aanbieden, ook een
alternatief pakket aan te bieden, hetzij een fiets, hetzij een openbaar-vervoerabonnement, aangevuld met andere voordelen. Bij bedrijven
stellen we in 2018 vast dat de mentaliteit over mobiliteit en de fiets sterk verandert.

Met de actie Bike Project (uitgevoerd door ProVelo) kan een administratie of een onderneming haar fietsbeleid evalueren en een actieplan
uitwerken. De actie ‘Naar het werk zonder auto’ stimuleert het testen van andere fietsoplossingen en –diensten (Villo, Fietspunten…). De
Bike Brussels Award voor de categorie onderneming zet voorbeeldbedrijven in het zonnetje. HUB Brussels biedt aankooppremies voor
fietsmateriaal aan bij het opstarten van een beroepsactiviteit.

Er is nog steeds geen coördinator of contactpunt (SPOC) ‘fiets en ondernemingen’, en ook geen bindende normen voor de kwaliteit van
fietsenstallingen op de werkplek (Bypad niveau 4).



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q23: Wat wordt er gedaan om fietsen naar school te promoten?

Score : 2,5

In de schoolvervoerplannen is fietsen stimuleren een van de centrale doelstellingen. Het Gewest verplicht iedere school om een
mobiliteitsdiagnostiek uit te voeren op basis van een bevraging. Daarna kan elke school die dat wenst begeleiding krijgen om een
Schoolvervoerplan op te stellen, en ook subsidies om de acties te helpen realiseren. Op het jaarlijks salon van de schoolvervoerplannen
kunnen scholen van elkaar leren. Jaarlijks wordt 200.000€ uitgetrokken om meer dan 50 schoolvervoerplannen te financieren. Bij de
populairste maatregelen horen: fietsenstallingen aanbieden, fietsvloten ter beschikking stellen, fietspoolen organiseren.

Niettemin hebben nog lang niet alle scholen een schoolvervoerplan, dat op vrijwillige basis wordt uitgewerkt. De maatregelen gaan nog erg
weinig over inrichting en beheer van de schoolomgeving, en ook nog weinig over aantrekkelijke fietsroutes en circulatieplanmaatregelen.
Een goed voorbeeld: de politiezone Montgomery maakt een kaart van schoolfietsroutes.

Recent is 1 Mio subsidie vrijgemaakt voor schoolstraten.

Via het fietsbrevet vormt het gewest elk jaar 17% van de leerlingen uit het basisonderwijs.



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q24: Wat wordt gedaan om winkelen met de fiets te promoten?

Score : 2

De handelskernen worden bediend door de Gewestelijke Fietsroutes en verder systematisch uitgerust met fietsbeugels en Villo-
standplaatsen. Bike Friendly winkels worden in de bloemetjes gezet via de sociale netwerken.

Toch is er nog geen globale programmatie van het fietsparkeeraanbod per kern, en ook geen netwerk van beveiligde parkeervoorzieningen
(belangrijk voor winkelen van gemiddelde of lange duur). De nu in aanbouw zijnde fietsparkings De Brouckère en Beurs worden een eerste
belangrijk aanbod in het stadscentrum.



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q25: Welke initiatieven worden genomen om het levenslang fietsen te stimuleren?

Score : 2

Fietsen stimuleren bij kinderen is het meest ontwikkeld, via het fietsbrevet (vraag 19) en de schoolvervoerplannen (vraag 23)

Occasionele animaties of opleidingen worden opgezet rond evenementen, zoals de inhuldiging van een nieuwe fietsvoorziening. Slechts
uitzonderlijk zijn er initiatieven die mikken op momenten van ‘life change’ (verandering van school/werk, verhuis, rijbewijs, pensioen…).
Enkele gemeenten organiseren een bezoek met de fiets voor nieuwe inwoners. Er is geen uitgewerkt programma voor animatie of
opleidingen gericht op specifieke doelgroepen.

Er bestaan enkele ondersteuningsactie voor de aankoop of het gebruik van een fiets: een fietspremie in ruil voor het inleveren van een
kentekenplaat (Bruxel’Air), een investeringspremie voor zelfstandigen, huurfietsen voor Nederlandstalige studenten (BRIK). Een deel van de
Villo-vloot wordt elektrisch.



Resultaten in detail
Module 7 : Promotie en partnerships

Q26: Hoe worden de positieve gezondheidseffecten van fietsen ondersteund door het fietsbeleid?

Score : 1,5

Occasioneel legt de communicatie het accent op het niet-vervuilende karakter van de fiets. Een VUB-studie over de impact van de
luchtvervuiling heeft aangetoond dat de globale gezondheidsimpact van fietsen positief is, net als de impact op sociale kosten (de baten van
de fysieke activiteit compenseren ruimschoots de negatieve effecten van de vervuilde lucht). Toch heeft de studie vooral de aandacht
gevestigd op de risico’s van luchtvervuiling, net zoals de burgeractie rond schoolstraten, en niet op de baten van fietsen.

Algemeen is er geen samenhangend beleid om de positieve gezondheidseffecten van fietsen in de verf te zetten, en ook geen
partnerschappen met de gezondheidssector (verzekeringen, ziekenfondsen…) – dit in tegenstelling tot stappen, met breed verspreide acties
zoals “1000 stappen” en wijdbekende gezondheidsnormen zoals “15 minuten stappen per dag”.



Resultaten in detail
Module 8 : Aanvullende maatregelen

Q27: Wat wordt er gedaan om het autogebruik te beperken (verkeerscirculatie, parkeermanagement)?

Score : 1,5

De jongste jaren is bij heraanleg van de openbare ruimte opvallend vaak de verkeerscapaciteit verminderd. Talrijke pleinen zijn heraangelegd
als voetgangersgebied of shared space (Sint-Gillisvoorplein, Koningin Astridplein, Dumonplein, Jourdanplein, Fernand Cocqplein,
Elsenesteenweg enz.). Deze trend in de verdeling van de openbare ruimte zal nog groter worden als die zich doorzet in alle wijken van het
Brussels Gewest.

De quasi systematische invoering van beperkt éénrichtingsverkeer is één van de sterkten van het Brussels Gewest, omdat dit de
concurrentiepositie van de fiets in belangrijke mate versterkt en fietstrajecten vereenvoudigt.

De Lage-Emissiezone is een maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren (ingevoerd door Brussel leefmilieu), maar niet noodzakelijk een
maatregel die de verkeersdruk vermindert. Er is een kilometerheffing voor vrachtwagens (wat het verkeer van betrokken vrachtwagens in
Brussel vermindert) maar niet voor personenauto’s (een algemene kilometerheffing zou toelaten om de verkeersvolumes te sturen naar
tijdstip en locatie).

Een echt voluntaristische herverdeling van de openbare ruimte wordt nog belemmerd door de autofiscaliteit en de politieke vrees om te
raken aan het autoparkeren – enkel in het kader van projecten sneuvelen parkeerplaatsen. De parkeertarieven op de openbare weg blijven
laag vergeleken met buitenlandse steden, en over het algemeen veel lager dan parkeren in een openbare parking buiten de rijweg (deze
blijven dan ook vaak onderbenut) – dit genereert dan weer belangrijk parkeerzoekverkeer.

De omvorming van de centrale boulevards tot voetgangersgebied is een sterk project, zowel symbolisch als strategisch, gezien de ligging in
het stadscentrum. Dit project is ondersteund door het Gewest, vooral omdat zo een belangrijke as voor doorgaand verkeer in het centrum is
weggenomen, parkeeraanbod is weggenomen en de verkeersdruk is verminderd. Een verder doorgedacht en ambitieuzer circulatieplan (met
een logica van knippen in plaats van minder vlotte doorstroming) zou verkieslijk geweest zijn, maar dit kon het Gewest niet verplichten aan
Stad Brussel.



Resultaten in detail
Module 8 : Aanvullende maatregelen

Q28: Op welke manier ondersteunt het huidig ruimtelijk beleid het fietsbeleid?

Score : 2,5

Het Gewest is al een polycentrisch en sterk gemengd gebied, waardoor zowat overal de meeste dagelijkse bestemming zich op fietsafstand
bevinden. Bedoeling is om dit gemengde karakter nog verder te versterken, zowel in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling als in
de stadsprojecten die op stapel staan.

Diverse nieuwe wijken zijn in uitbouw of in de conceptfase (Klaver, Chaudron, Josaphat, Mediapark, Turn en Tassis, Tivoli, Weststation): zij
bieden systematisch concurrentievoordelen aan de fietsen door doorgaand autoverkeer in de wijk onmogelijk te maken en/of de nodige
fietsvoorzieningen te creëren.

In nieuwe appartementsgebouwen verplicht de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) om een fietslokaal te voorzien en één
fietsparkeerplek per wooneenheid, maar wel zonder precieze verplichting over de kwaliteit, zoals bijvoorbeeld verankerde aanbindsystemen
of een vlotte toegankelijkheid. Het Gewest heeft de intentie om de GSV ambitieuzer te maken. In het kader van het herzieningsproces stelde
Brussel Mobiliteit voor om één plek per persoon verplicht te maken, en ook aanbindmogelijkheid. De herziening is nog lopende, dus de
definitieve aanpassingen zijn nog niet bekend.



Resultaten in detail
Module 9 : Evaluatie en impact

Q29: Hoe worden data over fietsgebruik verzameld en gebruikt?

Score : 3

Via het Fietsobservatorium wordt de evolutie van het aantal fietsers als sinds 1999 opgevolgd. De doelstelling is echter niet om routes of
voorziening te verbeteren op basis van het aantal fietsers (daarvoor zouden telpunten nodige zijn op alle gewestelijk fietsvoorzieningen en
fietsroutes).

Andere data worden verzameld op diverse manieren: bevraging over fietsroutes, Ping… maar dit alles weinig gecoördineerd en systematisch.

Voor/na-evaluaties zijn opgestart voor grote projecten (Generaal Jacqueslaan, Poincaré, Beurs…), maar omdat nog geen enkel van die
projecten helemaal voltooid is, zijn er nog nergens volledige na-resultaten bekend.

De gezinsenquête BELDAM wordt tot nog toe om de 10 jaar uitgevoerd, maar dat is geen systematische verworvenheid.

10 automatische fietstelpalen worden op een reeks gewestwegen geplaatst.



Resultaten in detail
Module 9 : Evaluatie en impact

Q30: Op welke manier verzamelt en gebruikt de stad veiligheidsgerelateerde data ?

Score : 2

De algemene ongevallenstatistieken worden regelmatig opgevolgd en geanalyseerd, en de fietsongevallen zijn recent nog onderworpen aan
een diepgaande analyse, met inbegrip van ongevalslocaties en –oorzaken.

Er bestaat echter geen werkgroep of Task Force specifiek rond fietsongevallen, en er is ook geen multicriteria-analyse van fietsongevallen.

Gegevens worden wel verzameld en geanalyseerd, maar daar vloeien geen specifieke opvolgacties uit voort. Er worden ook geen
aanvullende gegevens verzameld, bijvoorbeeld via bevragingen van ziekenhuizen, ziekenfondsen enz. – de enige manier om zicht te krijgen
op niet-aangegeven ongevallen en valpartijen zonder tegenpartij (algemeen ingeschat op zowat de helft van alle ongevallen).


