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Aan de slag met veilig fietsen
Veilig fietsen onder druk
De fiets is niet weg te denken uit het Nederlandse wegbeeld. Fietsen is gezond, biedt goedkope mobiliteit en draagt bij
aan een duurzame maatschappij. De toename van het fietsgebruik heeft echter een keerzijde. In 2012 was circa 30% van
de 650 verkeersdoden fietser. Al sinds 2000 is een stijgende trend zichtbaar onder ernstig gewonde fietsers, in 2011 was
zelfs 60% van de 20.100 ernstig gewonden een fietser. De fietsongevallen vinden hoofdzakelijk plaats op lokale wegen.
Vooral ouderen zijn het slachtoffer en vaak bij ongevallen waar geen motorvoertuig betrokken is.
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Lokale aanpak maakt het verschil
Veel gemeenten stimuleren veilig fietsen met fietsvriendelijke infrastructuur, verkeerslessen voor scholieren en fietslessen voor senioren. En dat is nodig, want een lokale aanpak in heel Nederland kan het verschil maken en de stijgende trend
doen keren. Daarom hebben de VNG en de minister van Infrastructuur en Milieu twee afspraken gemaakt: 1) eind 2013
hebben alle gemeenten een lokale aanpak veilig fietsen opgesteld en 2) de VNG, het ministerie en CROW-Fietsberaad
bieden concrete handvatten om aan de slag te kunnen.
Dat lokaal veel gebeurt blijkt uit de Fietsberaadpublicatie ‘Fietsveiligheid – Best practices
Nederlandse gemeenten in 2012’ (www.fietsberaad.nl/best-practices-fietsveiligheid). In
dit rapport vindt u handvatten om de best-practices te benutten voor uw eigen aanpak

Fietsveiligheid
Best practices Nederlandse gemeenten in 2012

fietsveiligheid. Een tweede handvat is de Modelaanpak Veilig Fietsen: een menukaart
met succesvolle maatregelen, zodat een pakket gekozen kan worden dat bij de lokale
knelpunten en ambitie past.
U staat niet alleen. VVN, Fietsersbond, ANWB, Team Alert en de Blijf Veilig Mobiel-partners (www.blijfveiligmobiel.nl) helpen gemeenten, bijvoorbeeld bij het betrekken van
burgers, bedrijfsleven, scholen en verenigingen. Verder willen ze helpen om knelpunten
in kaart te brengen en gezamenlijk tot oplossingen te komen.
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Aanpak op maat
Iedere gemeente heeft zijn eigen ambitie en uitdagingen op het vlak van fiets en fietsveiligheid. Een aantal gemeenten is
al aan de slag, terwijl anderen nog nadenken over maatregelen. Daarom biedt de menukaart van de Modelaanpak u zowel
maatregelen om mee van start te gaan als de mogelijkheid de huidige aanpak te toetsen en aan te vullen.
Afhankelijk van uw ambitie kunt u kiezen voor een eenmalige impuls met de focus op prioritaire onderwerpen in uw
gemeente of een structurele aanpak van de fietsveiligheid. In de Modelaanpak staan handvaten gericht op infrastructuur,
gedrag en slimme organisatie geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Door overheden en experts is vastgesteld dat een aantal bewezen maatregelen ter verbetering van de fietsveiligheid in
principe in elke gemeente kan worden toegepast; de no regret-maatregelen. Denk hierbij aan het verwijderen van paaltjes,
gladheidsbestrijding op fietspaden, educatieve maatregelen die gefaciliteerd worden door ROV’s, VVB’s, provincies en
stadsregio’s en het aansluiten bij werkzaamheden in de openbare ruimte en programma’s gericht op gezondheidsbevordering.
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Zoals gezegd staan de provincies, regio’s en maatschappelijk organisaties voor u klaar. Provincies en regio’s coördineren
en stimuleren fietsveiligheid. VVN is proactief met het meldpunt Veilig Verkeer (www.meldpuntveiligverkeer.nl) en buurtacties. De Fietsersbond is actief met het in beeld brengen van gevaarlijke situaties en passende oplossingen. Zowel VVN
als de Fietsersbond organiseren fietslessen voor verschillende doelgroepen. De partners van Blijf Veilig Mobiel hebben
getrainde vrijwilligers die gemeenten adviseren over maatregelen om senioren zo lang mogelijk veilig mobiel te houden.
Teamalert maakt jongeren alert op veilig verkeersgedrag door ze actief te benaderen in het verkeer, op scholen en in uitgaansgelegenheden. CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor decentrale overheden als het gaat om ontwikkeling,
verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis van fietsbeleid. Op www.fietsberaad.nl vindt u de Modelaanpak
Veilig Fietsen en de best practices fietsveiligheid.

Aan de slag met Veilig Fietsen
Met deze Modelaanpak verwachten we dat alle gemeenten eind 2013 een integrale aanpak kunnen vaststellen passend bij
de eigen ambitie. Een aanpak waarmee u de kwaliteit van het fietsen én de gezondheid van de bewoners in uw gemeente
stimuleert. En waarmee we, als we er allemaal de schouders onder zetten, de stijgende trend in het aantal fietsslachtoffers kunnen keren.

Schematische weergave van de Modelaanpak Veilig Fietsen

2 dagen

Inventarisatie: b
 enoem lokale karakteristieken (ruimtelijke structuur, doelgroepen, fietsveiligheidsknelpunten)
Kansen: c
 heck lokale ambities op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderwijs,
gezondheid/sport, leefbaarheid en wijkbeleid

Fase 1
Definieer kader
o.b.v. desk
research

Focus: kies op welke doelgroepen en knelpunten de impuls focust
Maatregelen: inzicht in huidige en optionele maatregelen uitgesplitst naar gedrag en
infrastructuur
Benutten: s
 chets kansen om maatregelen efficiënt te realiseren via werk-met-werk
en benutten maatschappelijk initiatief
Randvoorwaarden: schets benodigde capaciteit en budget voor volgende fasen

Intern
gemeente

Partners: beschrijf de (maatschappelijke) partners die betrokken worden in volgende
fasen
Resultaten: schat bijdrage aan behalen van lokale ambities in

Akkoord wethouder

2 maanden

Fase 2
Opstellen Lokale
Impuls Veilig
Fietsen

Samenwerking:

betrek in- en externe partners voor opstellen en uitvoeren Lokale impuls

Verdieping: werk lokale karakteristieken en kansen uit met partners; verken ambitie en
initiatieven bij partners, benut die bij uitwerken van oplossingen en bundel
initiatieven. VVN (Meldpunt Veilig Verkeer), TeamAlert (jongeren), Blijf Veilig
Mobiel (ouderen), Fietsersbond (alle fietsers) en Fietsberaad (kenniscentrum voor decentrale overheden)
Basispakket/ benut kansrijke en uitgewerkte maatregelen: aanpak fietspaaltjes & gladNo regret-maat- heidsbestrijding, educatie voor risicogroepen; optimaliseer fietsroutes door
regelen: mee te liften met werkzaamheden in openbare ruimte
Gerichte aanvullen- kies gericht doelgroepen en knelpunten en pak die integraal en grondig
de maatregelen: aan
Benutten: gebruik bij voorkeur maatregelen die provincie/stadsregio/ROV ondersteunen en benut best practices

Gemeente,
regiovertegenwoordiger,
maatschappelijke
partners

Ondernemerschap: betrek ondernemers (recreatieve/toeristische sector, fietsbranche) en
buurten
Planning, capaciteit maak een uitgewerkte planning voor 1 tot 4 jaar met benodigde capaciteit
& budget: en middelen per maatregel; maak expliciet wat binnen bestaand beleid en
middelen kan, wat externe partijen bijdragen en wat extra nodig is
Resultaten: effect op behalen lokale ambities van bestuur en partners

Akkoord college

> 1 jaar
Fase 3
Uitvoering &
Inbedding
Fietsveiligheidsbeleid
Huidige en nieuwe
partners

Organisatie: (1) beleg de uitvoering van activiteiten binnen de eigen afdeling en bij
andere afdelingen of externe partijen, (2) voer structureel overleg met alle
betrokkenen over voortgang en doorontwikkeling
Financiële (1) leg middelen voor de aanpak niet eenmalig vast, maar structureel in de
verankering: begroting bijv. door koppeling fietsveiligheid aan andere relevante beleidsstukken met een vaste plek, (2) zoek verdienmodellen, bijv. rijwielhandelaar die e-bikecursussen bekostigt
Monitoring: volg voortgang uitvoering en evalueer de maatregelen t.b.v. bijsturen en
leren; volg of knelpunten verdwijnen en focusgroepen bereikt worden
Blijf up-to-date: betrek regelmatig nieuwe kennis en partners, deel ervaringen en benut
actuele best-practices op Fietsberaad

