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Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de resolutie van het Vlaams Parlement van 27 juni 2013 betreffende het in opmaak
zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarin gevraagd wordt een vernieuwende totaalvisie in verband met de fiets in het mobiliteitsplan te integreren;
2° het eerste ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen en het Totaalplan Fiets;
3° de doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid;
4° de brede consensus over de fiets als duurzaam transportmiddel;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° de fiets in het Mobiliteitsplan Vlaanderen te beschouwen als volwaardige transportmodus, de maatregelen inzake fietsgebruik daarin te beschouwen als een soort masterplan of totaalplan voor de fiets, en daarbij van een fietsinclusieve planning en het
ritketenprincipe met multimodale verplaatsing uit te gaan. Daarbij moet er worden
voorzien in veilige fietsstalplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen aan
strategische plaatsen en haltes van openbaar vervoer;
2° bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals verkavelingen, bedrijventerreinen of
economische knooppunten te zorgen voor een veilige en vlotte bereikbaarheid per
fiets en aandacht te hebben voor de nodige voorzieningen;
3° prioriteit te geven aan de veiligheid van fietsinfrastructuur, met meer vrijliggende
fietspaden, fietssnelwegen, ongelijkgrondse kruisingen met andere transportmodi,
onderhoud van de fietspaden en fietsparkings;
4° het potentieel van fietssnelwegen nog intenser te onderzoeken en doelstellingen op
lange termijn inzake de uitbouw van dergelijke netten vast te leggen; bij de aanleg
van de fietssnelwegen te focussen op het woon-werk- en woon-schoolverkeer per
fiets over langere afstand, in het bijzonder vanuit de verstedelijkte agglomeraties
naar socio-culturele en/of economische kernen; de term ‘fietssnelweg’ in het Vademecum Fietsvoorzieningen te omschrijven en een eenduidige set van eisen en criteria
voor dergelijke fietssnelwegen vast te leggen; aan te geven wie er in dezen initiatiefnemer of trekker is, en de betrokkenheid van provincies en steden en gemeenten aan
te geven; binnen de werkingsmiddelen van het departement kredieten vrij te maken
binnen het Integraal Fietsinvesteringsprogramma voor de uitbouw van fietssnelwegen;
5° naar analogie met het Fietsberaad in Nederland en binnen een bestaande structuur
een ‘Kenniscentrum Fietsbeleid’ te ontwikkelen om de theoretische en praktische
kennis over het fietsbeleid die nu verspreid zit op verschillende beleidsniveaus en bij
verschillende actoren, beter te bundelen en te verspreiden; een overlegstructuur op
te zetten waar de verschillende stakeholders van het Vlaamse fietsbeleid kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen; een kennisdatabank en actieve communicatiekanalen te ontwikkelen waarmee lokale overheden en andere actoren op een laagdrempelige manier kennis, praktijkervaring en goede voorbeelden kunnen uitwisselen; de
lokale overheden, mobiliteitsorganisaties en belangenverenigingen die actief zijn op
het gebied van fietsen, maximaal te betrekken bij het uitwerken van het kenniscentrum.
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