Het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk in de praktijk
De aanleg van veilige, comfortabele fietspaden in uw gemeente.
Een praktische handleiding.
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De toekomst is fiets!
Fietsen is in. De tijd waarin de fiets een noodzakelijk kwaad was voor wie zich
geen auto kon veroorloven, ligt steeds verder achter ons. De etalages van fietsenhandelaars weerspiegelen die nieuwe fietsrevival en staan vol hippe modellen die bovendien kwaliteit en comfort vooropstellen. De fiets is een middel om
uw persoonlijkheid mee uit te drukken. De fiets associëren we steeds meer met
emoties: vrijheid, flexibiliteit, gelukkig zijn, mee willen zijn met de nieuwste
trends. Het gezondheidsvoordeel komt sterker naar voor.
De elektrische fiets zorgt ervoor dat we verder fietsen en dat we blijven fietsen, ook al zitten de omstandigheden minder mee voor de klassieke fiets. Zo is
de elektrische fiets een nieuwe evolutie binnen het fietslandschap.
Een hippe fiets is een van de voorwaarden voor een aangename fietservaring.
Veilige en comfortabele fietspaden zijn evenzeer onontbeerlijk. Het provinciebestuur investeert al jaren in de aanleg van fietspaden op het bovenlokale
functionele fietsroutenetwerk. Dit zorgt voor veilige fietsverplaatsingen naar
het werk, school, winkel of het station. Anderzijds wordt ook veel geïnvesteerd
in recreatieve fietsroutes, denken we maar aan de populaire fietsknooppunten.
Bij recreatief fietsen gaat het meer om de beleving, dan om de bestemming op
zich.
De fiets maakt verplaatsingen mogelijk voor verschillende doeleinden, functioneel of recreatief.
Fietsen is noodzakelijk, willen we de mobiliteitsproblemen door de steeds
toenemende vervoersstromen de baas worden. De fiets is dan ook de rode
draad doorheen het provinciale mobiliteitsbeleid. Het provinciebestuur van
West-Vlaanderen zet er voor 100% op in, en dat mag u letterlijk nemen!
De procedures, de verdeling van het totale kostenplaatje en de kwaliteitseisen
voor de aanleg van fietspaden, verneemt u in deze publicatie.
De fiets is springlevend!

Inleiding

Franky De Block
Gedeputeerde voor mobiliteit,
toerisme en recreatie
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Wat
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Een hele mond vol om een
netwerk van fietsroutes mee aan te duiden dat de provincie in 2001 in opdracht
van de Vlaamse overheid heeft uitgetekend. Het gaat over een netwerk van
fietsverbindingen tussen woonkernen, op bovenlokaal niveau. Het is gericht op
fietsverplaatsingen naar een duidelijk doel. Naar school, werk, station of de
winkel: de functionele verplaatsingen dus. Het BFF in West-Vlaanderen telt om
en bij de 2.000 kilometer fietsroutes.

Het plan:
het bovenlokaal
functioneel
fietsroutenetwerk
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De fietsroutes op het BFF zijn opgedeeld in bovenlokale fietsroutes en hoofdfietsroutes.
• Bovenlokale fietsroutes (paarse lijnen) verbinden de kernen en bieden een
logische, snelle fietsverbinding naar attractiepolen (scholen, winkels, stations, sportcentra, bedrijventerreinen…).
• De hoofdfietsroutes (rode lijnen) zijn non-stoproutes en zijn geschikt voor
verplaatsingen over langere afstanden. Een treffend voorbeeld zijn de fietssnelwegen, fietsroutes langs jaagpaden en oude spoorlijnen. Denk maar
aan het Guldensporenpad.
Een overzicht van de fietsroutes op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk vindt u op de website www.giswest.be/fietsroutenet, waarop u kunt
inzoomen tot op straatniveau.
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sommige plaatsen noodzakelijk, maar een fietsroute kan ook perfect in orde
zijn zonder de aanleg van een fietspad (bijvoorbeeld in een zone 30).
De provinciale dienst mobiliteit organiseert en coördineert de totstandkoming
van deze fietspaden, in samenwerking met verschillende partners (gemeenten,
Vlaamse overheid, nutsmaatschappijen …).
Omdat de provincie duurzame mobiliteit zoveel mogelijk wil
promoten, heeft het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
ook een multimodale intentie. De fietspaden passeren aan
stations en bushaltes, waardoor een combinatie met openbaar vervoer mogelijk gemaakt wordt.

Fietssnelwegen
Een fietssnelweg is een non-stop fietsroute waarbij de fietser ongehinderd
kan fietsen. Dit betekent in hoofdzaak dat de kruispunten ongelijkvloers worden
geregeld of dat de fietsers er voorrang krijgen. De fietssnelweg wordt gevoed
met voldoende aantakkingen voor fietsers. Op die manier zijn bestemmingen
optimaal bereikbaar.
In West-Vlaanderen is met de uitbouw van het Guldensporenpad een eerste
fietssnelweg geboren. Maar ook andere trajecten langs waterwegen of op oude
spoorwegbeddingen hebben de mogelijkheid om uit te groeien tot fietssnelwegen.
In 2009 gaf het provinciebestuur van West-Vlaanderen de publicatie “Guldensporenpad. Spoorwegzate Kortrijk-Zwevegem” uit waarin ze de visie over de
verdere inrichting van het Guldensporenpad toelichtte.
Een van die investeringen betrof het doortrekken van de fietsverbinding ter
hoogte van de Kongoweg in Kortrijk. Die verbinding is inmiddels gerealiseerd.
De fietstunnel onder de N391 in Zwevegem is intussen ook aangelegd en is een
hele verbetering voor het fietsverkeer langs het Guldensporenpad.

Doelstelling

Wijzigingen
Het BFF richt zich op dagelijkse fietsverplaatsingen en is in die zin ook
flexibel. Het gebeurt dat de gemeente in kwestie de noodzaak inziet om een
tracé op het netwerk te vervangen door een andere route of een extra fietsroute op te nemen op het netwerk. Bijvoorbeeld bij de komst van een nieuw
bedrijventerrein. De aanvraag gebeurt via een officiële brief aan de provinciale
fietscoördinator en bevat een gedetailleerde omschrijving van het traject met
een motivatie tot wijziging en een stratenplan waarop het voorgestelde traject
duidelijk ingetekend is. Tweemaal per jaar onderzoekt de Provinciale Mobiliteitsraad (PROMORA) alle wijzigingsaanvragen en dient ze ter goedkeuring in
bij de deputatie.

Lokale fietsroutes
Het BFF wordt op gemeentelijk niveau aangevuld en vervolledigd met de
lokale fietsroutes. Dat is het lokale functionele fietsroutenetwerk, en wordt
afgebakend in het gemeentelijke mobiliteitsplan. Deze lokale routes sluiten bij
voorkeur aan op het BFF.

Recreatief fietsroutenetwerk

Het BFF onderscheidt zich van het recreatieve netwerk door zijn doelstelling.
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk mikt op veilige, comfortabele
fietsverplaatsingen tussen woonkernen. Doelstelling is om functionele verplaatsingen (woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer en woon-winkelverkeer)
per fiets te bevorderen. Korte, vlotte verbindingen zijn essentieel. De routes
passeren langs belangrijkste aantrekkingspolen (winkels, scholen, station, …).
Voor de realisatie van deze fietsroutes is de aanleg van fietspaden op
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Recreatieve routes hebben te maken met fietsen als ontspanning. Ze gaan vooral uit van het beleven van het landschap op
de fiets. Daarbij wordt niet zozeer gekozen voor de snelste of
kortste verbinding, dan wel voor de meest aangename of landschappelijk meest waardevolle. Het autonome provinciebedrijf
Westtoer tekent het recreatieve fietsroutenetwerk uit. Basis
zijn de fietsknooppuntenroutes en de thematische fietsroutes.
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Fietspaden op gemeentewegen
De totstandkoming van het BFF is een samenwerking tussen de gemeenten,
provincies en het Vlaamse gewest. De provincies coördineren de werken. Zo’n
60% van het uitgetekende fietsroutenetwerk ligt op gemeentewegen. Dat betekent een zware financiële last voor de gemeenten. Om dit knelpunt op te lossen
heeft de provincie in 2003 een ondersteuningsprogramma voor de aanleg van
fietspaden op gemeentewegen opgezet.

Fietsfonds
In 2006 richtten de Vlaamse overheid en de vijf provincies
het Fietsfonds op. Dit fonds stelt jaarlijks 10 miljoen euro ter
beschikking voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen op
de provinciale fietsroutenetwerken. Het Vlaamse Gewest en de
provincie dragen elk 40% bij in de kosten voor de aanleg van
een fietspad. De gemeenten betalen de overige 20%. Provincie
West-Vlaanderen wijkt af van die regel en neemt het deel van
de gemeente over. Zo wil ze de realisatie van het fietsroutenetwerk
nog meer versnellen! Dit betekent dat de provincie jaarlijks 2 tot 3 miljoen euro
besteedt aan de verwezenlijking van het netwerk. Het provinciebestuur is uniek
met deze regeling waarbij de gemeenten een fietspad via de regelingen van het
Fietsfonds voor 100% gesubsidieerd krijgen!
Enkel de gemeentelijke wegen die op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk liggen, komen in aanmerking voor het Fietsfonds. Fietspaden langs
gewestwegen krijgen subsidie via de Samenwerkingsovereenkomst VI
(zie pagina 31-33).
De subsidies binnen het Fietsfonds omvatten alle kosten voor
de aanleg van het fietspad. Extra kosten zoals onteigeningen
of de (her-)aanleg van voetpaden, verlichting en rioleringen,
zijn ten laste van de gemeente. Verbeteringen van minder dan
50.000 euro dekt het Fietsfonds niet.

De praktijk:
Het Fietsfonds
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De provincie begeleidt de projecten vanaf het eerste idee tot de
eindafrekening.
Als uw gemeente een nieuw fietsfondsdossier wil opstarten, richt u hiervoor
een aanvraag aan de provinciale dienst mobiliteit (fietscoördinator, adres zie
contactgegevens pagina 40), met daarin een beschrijving van het traject.
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Tijdens een startvergadering bespreekt de provincie samen met de gemeente
de timing, verdere planning, wie de initiatiefnemer is...
1. De eerste concrete stap is het opmaken van een startnota. De startnota bevat
een beschrijving van de bestaande toestand en onderzoekt wat de beste optie
is voor de aanleg van fietspaden. De startnota wordt uiteindelijk besproken
binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en bij consensus
wordt de nota overgemaakt aan de kwaliteitsadviseur voor schriftelijk advies
of voor bespreking op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC).
2. Als de kwaliteitsadviseur de startnota gunstig verklaart, kan de opmaak van
een projectnota beginnen. De projectnota bevat een concreet voorontwerp
met aandacht voor de veiligheid van de fietsers. Ook deze projectnota moet
ter bespreking naar de GBC en nadien voor advies naar de kwaliteitsadviseur
en/of RMC. Eens de projectnota gunstig verklaard is, kunnen de volgende
stappen genomen worden om tot uitvoering over te gaan.
3. Als het enkel om de aanleg van fietspaden gaat, maakt de
provinciale dienst mobiliteit de start- en projectnota op. Maken de fietspaden deel uit van een groter project (riolering,
heraanleg van de rijbaan,…), dan vragen we dat de ontwerper de fietspaden integreert in de overkoepelende studie en
dus ook de start- en projectnota opmaakt.

tot de inhuldiging tot 4 jaar duren. De provincie wil dan ook alle opties grondig
onderzoeken vooraleer de eerste spadesteek te geven voor de aanleg van een
fietspad. De provincie werkt op een structurele manier de projecten uit, met het
nodige uitgebreide overleg met de verschillende partners. De provincie wil de
beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten voor een fietspadproject
op maat van de betrokken gemeente.

Fietsvademecum
De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan het aanleggen van kwaliteitsvolle fietspaden en neemt daarvoor het Vademecum Fietsvoorzieningen
als de leidraad. U vindt de meest recente versie van het Vademecum Fietsvoorzieningen op de website www.mobielvlaanderen.be (> vademecums). Zie ook
verder, vanaf p 13.

Fietsscan

Inhuldiging fietspaden

De provincie maakt jaarlijks een FietsScan op waar u de stand van zaken van
het netwerk kunt volgen. U vindt deze scan op www.west-vlaanderen.be/mobiliteit (> databank mobiliteit, > fietsroutes).

Elk project is maatwerk
Elk fietsfondsdossier kent zijn specifieke kenmerken, en
krijgt daarom een behandeling op maat. Rekening houdend
met onteigeningen kan het procesverloop vanaf de aanvraag
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Nieuwe fietspaden op het BFF krijgen een feestelijke inhuldiging.
De provincie organiseert deze inhuldiging samen met de betrokken gemeente. Dit evenement is een mooie manier om het
nieuwe fietspad onder de aandacht van de bewoners en de
pers te brengen. Het is meteen ook een bedanking voor de
omwonenden die tijdens de werken voor de aanleg van het
fietspad moesten omrijden. Met deze inhuldigingen werkt de
provincie tenslotte verder aan de bekendmaking van het bovenlokaal functineel fietsroutenetwerk.
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Fietsvademecum
Omdat het provinciebestuur van West-Vlaanderen kwaliteitsvolle en veilige fietspaden nastreeft op het fietsroutenetwerk,
neemt ze het Vademecum Fietsvoorzieningen als leidraad bij
het ontwerpen van de nieuwe fietsvoorzieningen. Dit vademecum geeft de kwaliteitsvereisten aan van fietsvoorzieningen.
Het vademecum geeft aanbevelingen omtrent de breedte van
fietspaden, de ligging van de fietsinfrastructuur ten opzichte
van de rijweg, de verlichting van fietspaden, de gewenste hellingsgraad van fietstunnels en -bruggen … Het Vademecum Fietsvoorzieningen geeft ook richtlijnen over onder meer de materiaalkeuze van
fietspaden, met het oog op een vlotte en comfortabele fietsverplaatsing.
De provincies en de Vlaamse overheid volgen de aanwijzingen uit dit vademecum bij de verdere realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid en comfort op het fietsroutenetwerk,
maar ook voor de nodige continuïteit en uniformiteit in de aanleg in heel Vlaanderen. Daarnaast kunnen fietspaden conform het Vademecum Fietsvoorzieningen in de toekomst grotere intensiteiten opvangen.
Het naleven van de richtlijnen uit het Fietsvademecum is een absolute voorwaarde voor het ontvangen van subsidies voor de aanleg van een fietspad.
De meest recente versie van dit Fietsvademecum vindt u op www.mobielvlaanderen.be (> vademecums). Het Vademecum Fietsvoorzieningen is een
publicatie van de Vlaamse overheid.

Kwaliteitscriteria

Het
Fietsvademecum
als leidraad
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Hierna vindt u een overzicht van enkele recente fietsrealisaties waarbij de
verschillende kwaliteitscriteria uit het Vademecum Fietsvoorzieningen in de
praktijk worden toegepast.

Combinatie fietsverkeer met openbaar vervoer
De fiets kan een belangrijk schakel vormen in de ketenmobiliteit. Voor wie
de bus of de trein neemt, is het voor- of natransport met de fiets een ideale
manier om snel de functionele verplaatsing te maken. Daarom is het belangrijk
dat er naast de aanleg van het fietspad, ook aandacht besteed wordt aan de
inrichting van de bushaltes (fietsenstalling aan de halte). Kwalitatieve
15

fietsvoorzieningen in de stations zorgen er voor dat er meer treingebruikers
fietsen naar het station.
Het Guldensporenpad is een fietssnelweg die Marke met Zwevegem verbindt. In Kortrijk loopt het Guldensporenpad langs
het station. De combinatie van een vlotte fietsweg met veilige
en comfortabele fietsstallingen aan het station zorgt voor uitstekend voor- of natransport per fiets voor de treingebruikers.
Wie over geen fiets beschikt kan in het Fietspunt terecht voor
een huurfiets.
Guldensporenpad, ter hoogte van
de achterzijde van station Kortrijk

Fietsbruggen en -tunnels
De fietsverbinding richting Nieuwpoort verloopt veiliger langs
deze brug over de Oude Veurnevaart. Er is extra aandacht
besteed aan de aanloophelling naar de brug, die kleiner is dan
4%. Dit is het hellingspercentage dat het Vademecum Fietsvoorzieningen maximaal toelaat.

Het kruispunt van het Guldensporenpad met de N391 in
Zwevegem is voortaan veilig over te steken dankzij de nieuwe
Fietsbrug over de Oude Veurnevaart
fietstunnel. Dit is een realisatie van het Vlaamse gewest. De
in de Witte Brigadelaan, Nieuwpoort
tunnelmonden zijn dan weer een realisatie via het Fietsfonds
(provincie West-Vlaanderen betaalde 60%). De tunnel is een mooi voorbeeld
van een veilige, comfortabele ongelijkvloerse kruising, met aandacht voor de
juiste hellingsgraad.

Poorteffect
Op de verbinding van Snellegem naar Zedelgem is bij het binnenrijden van de
bebouwde kom van Zedelgem een middengeleider met asverschuiving als verkeerspoort voorzien. Hiermee krijgt de autobestuurder duidelijk zicht op de verandering van het snelheidsregime naar 50 km/uur. De fietsoversteek is geïntegreerd in de
verkeerspoort. Voor het fietsverkeer dat rechtdoor moet, is
achter de verkeerspoort een vlotte overgang naar gemengd
verkeer voorzien.

Aanpassing van het snelheidsregime

De provincie streeft naar comfortabele, vaak afgescheiden, fietspaden conform het Vademecum Fietsvoorzieningen. Daarnaast ijvert ze tegelijk voor een
verlaging van het snelheidsregime, om de verkeersveiligheid van de fietsers te
verhogen en de verkeersleefbaarheid van de regio te verbeteren.
Een verlaging van de snelheid zorgt ervoor dat de ernst van de ongevallen
daalt. Qua tijdverlies is het verschil tussen 90 km/uur en 70 km/uur over een
traject van 5 km kleiner dan één minuut. Het brandstofverbruik daalt bij een
lagere snelheid. Dit zijn objectieve redenen om het wegbeeld aan te passen aan
een maximale snelheid van 70 km/uur op lokale wegen.

Fietstunnel langs het Guldensporenpad, ter hoogte van Zwevegem.
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Snellegemsestraat, Zedelgem

Ardooisestraat, Izegem.
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Nog een voorbeeld: op grondgebied Izegem zijn er over het volledige traject
clusters van bebouwing aanwezig. Daarom werd hier resoluut gekozen voor de
invoering van 50 km/uur. Het snelheidsregime lag voordien op 70 km/u.
Op grondgebied Ardooie kom je in een meer open gebied. Ondanks de rechtlijnigheid van het wegbeeld is hier voor 70 km/uur gekozen.
Op onderstaande overzichtsmatrix van de Bovekerkestraat in Koekelare is
duidelijk aandacht besteed aan het snelheidsregime, met een uitbreiding van
de bebouwde kom en beperking van het 90km/u. regime.

De ongevallencijfers wezen uit dat het kruispunt van de Korkentapstraat met de Zandestraat in Koekelare gevaarlijk was. Bij
het ontwerp van het project werd bijzondere aandacht besteed
aan het veiliger maken van dit kruispunt. Het kruispunt werd
ingesnoerd door de hoeken recht te trekken, met een meer
haakse bocht tot gevolg. Hierdoor wordt de snelheid afgeremd.
Het dubbelrichtingsfietspad is in de uitvoering weggetrokken
van het kruispunt om een betere conflictpresentatie te verkrijgen
in de Zandestraat.

Korkentapstraat, Koekelare

Veilige fietsoversteken
De overgang tussen een dubbel- en enkelrichtingsfietspad is telkens
een conflictpunt op een fietsroute. In de ontwerpfase besteedt de
provincie dan ook de nodige aandacht om tot een veilige oplossing te komen. Daarnaast zijn er ook nog de fietsoversteken ter
hoogte van kruispunten. Een goede conflictpresentatie zorgt
voor meer veiligheid.
Langs de Rozendalestraat in Wingene is een middengeleider
aangebracht met een duidelijke presentatie van de fietsoversteek.
De oversteek vormt de overgang van een dubbelrichtingsfietspad naar twee enkelzijdige fietspaden.

Rozendalestraat, Wingene

Aangepaste materiaalkeuze
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kiest bij de aanleg van de fietsvoorzieningen consequent voor materialen die een comfortabel fietsverkeer
mogelijk maken. Asfalt en beton staan garant voor een vlotte en comfortabele
fietsrit. Binnen de bebouwde omgeving kunnen kleinschalige elementen
(klinkers) gebruikt worden om esthetische redenen. Het Vademecum Fiets vormt hierbij de leidraad.

Kruispuntoplossingen

Bij het ontwerp wordt gezorgd dat de materiaalkeuze is aangepast aan de omgeving.

Op de Lappersfortstraat in Leke worden de oversteekbewegingen voor fietsers gebundeld tot één oversteek. De middengeleider zorgt ervoor dat de oversteek in twee bewegingen
kan gebeuren. Bij een snelheidsregime van 70 km/uur is dit te
verkiezen.

Het fietspad ter hoogte van de Witte Brigadelaan in Nieuwpoort werd uitgevoerd in asfalt. Een rood pigment zorgt ervoor
dat het fietspad extra aandacht krijgt.
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Kruispunt Moerestraat – Koekelarestraat
– Lappersfortstraat, Diksmuide
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Witte Brigadelaan, Nieuwpoort

De Groene 62, gelegen op de bedding van de oude spoorlijn Torhout-Oostende
(lijn 62), is een hoofdroute op het BFF. De route is daarnaast over de
hele afstand ook geselecteerd als een recreatieve as en heeft een
sterke landschappelijke waarde. In het gewestplan staat de
lijn aangeduid als parkgebied. Op een aantal plaatsen zijn de
natuurwaarden van de bermen bovendien bijzonder hoog. Op
het 22 kilometer lange traject dienen dan ook verschillende
functies met elkaar te worden verzoend. Ter hoogte van de
kernen langs de route, en zeker in het kleinstedelijk gebied
Torhout, haalt het functionele karakter de bovenhand en wordt
Groene 62
de weg in asfalt aangelegd. Op andere, meer landelijke plaatsen, is
het recreatieve en landschappelijke aspect belangrijker en wordt gekozen voor
halfverharding.
De Stroroute (voormalige spoorlijn 64) is intussen gedeeltelijk ingericht als een nieuwe fietsroute op het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk. Voor de schoolgaande jeugd
uit Moorslede is het fietspad richting Roeselare in beton
aangelegd en uitgerust met een slimme verlichting, die enkel
functioneert als er effectief fietsers rijden. Op termijn zal de
fietsrelatie Roeselare – Ieper volledig langs de Stroroute kunnen verlopen. Het ontwerp voorziet ook ruimte voor ruiters en
mountainbikers.

Kongoweg, Kortrijk.

Om meer fietsverkeer op de schoolroutes te realiseren is een veilige, comfortabele fietsinfrastructuur een absoluut noodzakelijke voorwaarde.

Stroroute

Een felrode slemlaag aan kruispunten langs de Egemsestraat
in Wingene zorgt voor een extra accentuering van het fietspad.
Hierdoor worden kruispunten veiliger. In het centrum van
Wingene is er verder voor klinkers gekozen die samen met
het voetpad een geïntegreerd geheel vormen. Bij de kruisende
wegen is voor asfalt gekozen.

Leerlingen van de basisschool De Lettertuin kunnen met het
nieuwe fietspad langs de Ringlaan veiliger naar school fietsen.
Ook is er aandacht besteed aan een comfortabele oversteek
voor de voetgangers.
Egemsestraat, Wingene

Fietsverkeer in schoolomgevingen

Het Guldensporenpad in Kortrijk heeft een aftakking naar de Sint-Paulusbasisschool. Ter hoogte van de Kongoweg is het een grote verbetering dat fietsers
afgescheiden van het gemotoriseerde verkeer op deze fietssnelweg
kunnen rijden.

Bij de functionele verplaatsingen neemt het woon-schoolverkeer een belangrijk aandeel in. Het is een uitdaging om de leerlingen van jongs af aan
te stimuleren om voor de dagelijkse verplaatsing naar school voor de fiets te
kiezen. Meer fietsverkeer heeft als voordeel dat er minder autoverkeer aan
de schoolpoort aanschuift. Bovendien zorgt een groter aandeel fietsers in de
woon-schoolverplaatsingen voor minder auto’s in de ochtend- en avondspits.
Dit komt de leefbaarheid en het milieu ten goede.

Langs de Krombeekseweg ligt De Lovie, een centrum voor personen met een verstandelijke handicap. Een veilig en comfortabel fietspad langs de Krombeekseweg zorgt voor een betere
mobiliteit van de gasten en de begeleiders.
De leerlingen uit Krombeke kunnen voortaan veilig naar hun
school in Poperinge fietsen langs dit afgescheiden fietspad.

Ringlaan, Koekelare

Krombeekseweg, Poperinge
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Functionele fietspaden met toeristische meerwaarde
Het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk mikt – zoals de naam doet
vermoeden – op de dagelijkse, functionele fietsverplaatsingen: fietsen naar
school, het werk, het station, de winkel. Het netwerk is in die zin uitgedacht en
uitgetekend. Het betreft meestal de kortste verbindingen tussen kernen.
Her en der loopt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk samen met
andere fietsnetwerken, die een meer recreatieve doelstelling hebben. Denken
we maar aan de Groene Assen (zoals oude spoorwegbeddingen), of de Kustfietsroute.
Een aantal functionele routes lopen langs een landschappelijk interessant
gebied waardoor ze een belangrijk toeristisch-recreatief surplus krijgen.
De Stroroute is een voorbeeld van een multifunctionele route. Er is plaats voor
fietsverkeer (functioneel en recreatief), mountainbikers, ruiters en wandelaars.

Stroroute, Roeselare-Moorslede
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Een recreatieve fietser langs het Guldensporenpad, ter hoogte van het station van Kortrijk.

Fietspaden aanleggen doet fietsen
De aanleg van fietspaden of andere fietsvoorzieningen mist zijn effect niet.
De gedane inspanningen weerspiegelen zich duidelijk in het groeiend aantal
fietsers.

Fietstellingen
De dienst mobiliteit beschikt over tien telapparaten om verkeerstellingen uit
te voeren. Een fietsfondsproject start met een nulmeting. Na de realisatie van
het project is er opnieuw een telling om de effecten van de nieuwe infrastructuur te meten.
Een mooi voorbeeld is het Guldensporenpad. In het najaar
2006 voerde de provincie een eerste telling uit. Toen passeerden gemiddeld 700 fietsers aan de teller met uitschieters van
1.000 fietsers per dag. In 2013 werd de telling opnieuw uitgevoerd. In vergelijking met 2006 is de gevaarlijke kruising met
de N391 in Zwevegem vervangen door een veilige fietstunnel. Bij
het nieuwe onderzoek werden gemiddeld 1.000 fietsers geteld
met uitschieters tot boven de 1.500 fietsers per dag. Daaruit
blijkt dat de verbeterde infrastructuur zeker aanzet tot meer fietsen.

Guldensporenpad

De tellers worden ook ingezet om mobiliteitsproblematieken in kaart te brengen. Zo werden recent tellingen uitgevoerd in de omgeving van de Kemmelberg
en de Pool of Peace in Wijtschate.

Getuigenis uit de praktijk
Stad Diksmuide heeft voor de aanleg van fietspaden op haar grondgebied al enkele keren een beroep
gedaan op de subsidies van het Fietsfonds. Mobiliteitscoördinator Nathalie Vanraepenbusch getuigt:
Dankzij het Fietsfonds en de trekkersrol van de provincie, kan de gemeente fietspaden aanleggen die
normaal buiten het geplande budget vallen. Hierdoor wordt een fijnmazig fietsnetwerk mogelijk dat perfect kan aansluiten op de fietspaden die aangelegd worden in samenwerking met het Vlaamse gewest.
De stad heeft nog een aantal belangrijke troeven in handen: doordat de stad moet instaan voor de onteigeningen, kan zij ook een beroep doen op de WVI voor de onderhandelingen over de grondverwerving
en daarna voor de opmaak en het verlijden van de akten. Dit proces verloopt erg vlot. De provincie neemt
het grootste deel van de administratieve taken op zich, bijvoorbeeld het aanstellen van een studiebureau, de opvolging, organiseren en leiden van de GBC’s, zorgen dat alles op de RMC komt… Voor de stad
is dat zeker een pluspunt. We hebben een vlotte samenwerking en als stad kunnen we steeds terecht
voor informatie bij de provinciale diensten.

Investeren in
fietspaden loont
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Koekelare, Ringlaan
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Flankerende maatregelen
Mooie fietspaden zijn een voorwaarde, maar er is meer nodig. Sommigen hebben dat extra duwtje in de rug nodig om daadwerkelijk op de fiets te springen.
Daarom zijn aanmoedigende maatregelen nodig voor een geslaagd fietsbeleid.
Voorwaarde is om doelgroepgericht te communiceren en sensibiliseren over
fietsmobiliteit. De provincie werkt haar fietscampagnes uit op maat van verschillende doelgroepen.

Woon-werkverkeer
Het aandeel woon-werkverkeer neemt een grote hap uit het aantal afgelegde
dagelijkse kilometers. Dat betekent dat we een forse verduurzaming van het
verkeer in West-Vlaanderen kunnen bereiken als meer werknemers overstappen op de fiets of op een (combinatie van) andere vervoermiddelen.
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen organiseert verschillende initiatieven om de werknemers te overtuigen van duurzame vervoerswijzen. De provincie maakt al een tiental jaar
mobiliteitsanalyses op voor de bedrijven (mobiscans). Dankzij
deze analyses krijgt het bedrijf in kwestie meer inzicht op de
vervoersstromen van zijn personeelsleden. De bedrijven krijgen concrete tips om het woon-werkverkeer te optimaliseren.
Gangbare maatregelen zijn het uitbetalen van een fietsvergoeding, de bouw van een fietsenstalling, het promoten van carpooling, informatie geven over het aanbod aan openbaar vervoer.

Fietspaden
alleen zijn niet
voldoende
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Voor het uitvoeren van concrete mobiliteitsmaatregelen kunnen de bedrijven
een beroep doen op financiële ondersteuning door het Pendelfonds. Dit is een
initiatief van de Vlaamse overheid om duurzaam woon-werkverkeer te promoten. De provincie adviseert de bedrijven bij het indienen voor een dossier voor
het Pendelfonds. De provincie verhoogt met andere woorden de slaagkansen
van de bedrijven op subsidies uit het Pendelfonds door haar tips en advies aan
de bedrijven. Zo speelt de provincie haar rol als kennispartner ten volle. Op
die manier hebben verschillende bedrijven in West-Vlaanderen al subsidies
ontvangen voor hun mobiliteitsproject. Het bekendste voorbeeld in West-Vlaanderen is dat van de Havenbus: een shuttlesysteem dat werknemers vervoert
vanuit Brugge naar de bedrijvenzone in de haven van Zeebrugge.
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www.testkaravaan.be
Ten derde zorgt de provincie via de campagne “de testkaravaan komt er aan!”
op een erg laagdrempelige en concrete manier voor een modal shift bij de
werknemers. Dankzij deze campagne kunnen werknemers gedurende drie
weken gratis een duurzaam vervoermiddel testen. De testkaravaan bestaat
uit tientallen klassieke fietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, fietskarren,
vouwfietsen, probeerpassen voor de bus of de trein, carpooladvies en vouchers
voor Blue Bike. Om de overstap naar een duurzaam vervoermiddel te bestendigen kunnen de deelnemers het geteste vervoermiddel nadien kopen tegen
een voordelige prijs. In 2013 heeft het provinciebestuur deze actie bij het eigen
personeel uitgetest, met succes! Vanaf 2014 trekt de testkaravaan naar verschillende bedrijven verspreid over West-Vlaanderen.

Woon-schoolverkeer
De schoolgaande jeugd is de andere grote doelgroep binnen de mobiliteitscampagnes van de provincie. De kinderen van de lagere
school moedigen we aan om te fietsen via het fietspoolproject.
Groepjes kinderen onder de begeleiding van een of meer
volwassenen fietsen samen naar school. Dit zorgt voor minder auto’s aan de schoolpoort en het project zet de leerlingen
actief aan om te leren fietsen in het drukke verkeer. De provincie geeft infosessies aan de scholen die een fietspool willen
organiseren en stelt gratis fluorescerende jasjes en fietshelmen
ter beschikking aan alle deelnemers van de fietspool.
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Een tweede provinciale actie voor de leerlingen van de lagere
school betreft preventie over de gevaren van de dode hoek bij
vrachtwagens. Ondanks alle verplichte zichtveldverbeterende
systemen blijven zachte weggebruikers in de buurt van een
vrachtwagen erg kwetsbaar en dus blijft preventie nodig.
De leerlingen van de eerste graad van de secundaire school
ontvangen van de provincie een schoolfietsroutekaart. Deze kaart
toont de meest aangewezen fietsroutes naar de secundaire
Preventieles over de dode hoek
school, met aandacht voor de gevaarlijke punten, tips voor een
veilige fiets, foto’s van herkenningspunten en algemene verkeerstips.
De provincie stelt deze schoolfietsroutekaart op i.s.m. de gemeente, secundaire scholen, politie en mobiliteitsverenigingen.
De schoolfietsroutekaart is een middel om de fietsverplaatsing
naar school veiliger te maken en is meteen ook een aanmoediging aan het adres van de ouders om hun kinderen per fiets
naar school te laten gaan. Daarnaast is de schoolfietsroutekaart een handig instrument in de klas om te werken rond
kaartlezen of een klasgesprek te voeren over verkeer en mobiliSchoolfietsroutekaarten
teit.

Andere doelgroepen
De provincie werkt campagnes uit naar nog meer doelgroepen. De doelstelling van deze acties bestaat er in om de mensen kennis te laten maken met
nieuwe vormen van mobiliteit. Er is de lessenreeks elektrische fiets voor 55+,
de provincie organiseert infosessies over elektrische mobiliteit, …

Trage wegen
“Trage wegen” is de verzamelnaam voor buurtwegen, voetwegen, kerkwegels, land- en boswegen, jaagpaden of oude spoorbeddingen. Trage wegen
zijn interessant voor wandel- en fietsnetwerken. Deze onverharde wegen zijn
ecologisch gezien erg waardevol. Landbouwers gebruiken deze wegen nog vaak
om hun landerijen te bereiken.
Fietspooling

Gemeenten werken samen met provinciale gebiedswerking, regionale landschappen, lokale verenigingen en andere organisaties om een aantal buurtwegen weer toegankelijk te maken en opnieuw in te richten, vooral voor recreatie.
De provincie moedigt de gemeenten aan om een visie op te maken voor de
trage wegen op haar grondgebied.
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De provincie heeft de oude Atlas der Buurtwegen volledig gedigitaliseerd en alle beschikbare informatie over de buurtwegen
toegevoegd (informatie over wijzigingen of afschaffing van
buurtwegen, oude plannen …). Op die manier kan iedereen dit
juridische document van thuis uit met een paar muisklikken
raadplegen, op de website www.giswest.be/trage-wegen.

Integraal beleid
Atlas der buurtwegen

Het voeren van een integraal fietsbeleid omhelst heel wat
facetten. Bij de realisatie van fietsfondsprojecten streeft de provincie er steeds
naar om te beginnen met de opmaak van een startnota voor een volledige
fietsrelatie, meestal van kern tot kern. De provincie brengt de verschillende
gemeenten samen en voert de werken gefaseerd uit. Zo werden projecten
gerealiseerd van Egem naar Wingene, van Poperinge naar Krombeke. Op de
planning staan nog meer van dergelijke projecten met o.a. Koekelare – Kortemark, Ledegem – Moorslede en Aartrijke – Jabbeke.
Verder probeert de provincie prioriteit te geven aan projecten waar verschillende partijen deelopdrachten hebben. Zo is de verbinding tussen Izegem en
de nieuwe ziekenhuiscampus in Oekene een mooi voorbeeld hoe
een project van AWV (langs en onder de N36) aansluit op een
fietsfondsproject langs de Heibrugstraat tot het centrum van
Izegem.
De integrale benadering uit zich ook in de opmaak van een
Masterplan Fiets voor specifieke regio’s. Een eerste oefening
gebeurde in het havengebied van Zeebrugge. In 2014 wordt de
oefening gemaakt voor het gebied tussen Leie en Schelde. Het
onderzoek spitst zich toe op de haalbaarheid van fietssnelwegen, het
bepalen van prioritair aan te pakken fietsrelaties en het stimuleren van de
combinatie fiets – openbaar vervoer.
Een integraal fietsbeleid vertaalt zich ook in een doorgedreven screening van
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Hierbij wordt een buurtwegentoets uitgevoerd en gekeken waar een snellere en veiligere verbinding voor voetgangers
en fietsers mogelijk is. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol in het creëren van veilige doorsteken, maar ook door het voeren van een aanbodbeleid op
vlak van fietsenstallingen en het sensibiliseren van de inwoners.
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Groene 62

Fietspaden op gewestwegen
Fietspaden aanleggen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk via
subsidies van het Fietsfonds is maar een kant van de zaak.
Ook op gewestwegen zijn veilige fietsvoorzieningen een noodzaak. Welke
subsidies uw gemeente hiervoor kan ontvangen en welke procedures u moet
volgen, vindt u hierna.
In de loop van 2013 heeft de Vlaamse overheid haar subsidieprocedures voor
de aanleg van weginfrastructuur veranderd. U vindt meer informatie over deze
procedures via de website www.mobielvlaanderen.be (> lokaal mobiliteitsbeleid).
Een overzicht van de werkwijze voor de aanleg van fietsinfrastructuur:
Aanleg door het gewest:
• Samenwerkingsovereenkomst I: samenwerkingsovereenkomst voor de
herinrichting van een gewestweg
Aanleg door de lokale overheid:
• De aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur langs wegen als alternatief voor fietsinfrastructuur langs gewestwegen (projectsubsidie)
• Samenwerkingsovereenkomst VI: Samenwerkingsovereenkomst voor de
aanleg of de verbetering van fietsinfrastructuur langs gewestwegen door de
gemeente
• Fietsinfrastructuurprojecten gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds)

Enkele cruciale termen

Andere
infrastructurele
maatregelen
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Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)

In dit overlegforum onderzoeken verschillende partners de mobiliteitsproblemen van een bepaalde gemeente en stellen ze oplossingen voor. De opmaak
en herziening van het (inter)gemeentelijke mobiliteitsplan is een van haar
voornaamste taken. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld de
aanleg van een fietspad) komt aan bod op de vergaderingen van de GBC. Vaste
leden in deze vergadering zijn de gemeente, het departement Mobiliteit en
Openbare Werken, De Lijn… Het provinciebestuur is eveneens lid van de GBC’s.
Wanneer een mobiliteitsproject de gemeentegrenzen overschrijdt, kan de GBC
een intergemeentelijk karakter krijgen en wordt dan omgevormd tot een Intergemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC).
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Regionale Mobiliteitscommissie (RMC)

Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de voorgestelde mobiliteitsprojecten. De RMC vervangt de vroegere Provinciale Auditcommissie (PAC) en staat
onder de leiding van een kwaliteitsadviseur (voordien was dit de auditor). De
RMC zorgt voor de kwaliteitscontrole van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan en van mobiliteitsprojecten, zoals de aanleg van een nieuw fietspad op het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De RMC bestaat uit onder meer de
betreffende gemeente, het departement MOW, AWV, De Lijn, het provinciebestuur, … De organisatie van de RMC gebeurt op gewestelijk niveau, maar komt
per provincie samen.

en keurt deze nota’s goed, legt ze eventueel voor aan de RMC en de kwaliteitsadviseur adviseert ze. Hierna vindt u het proces:

Projectsubsidies

Gemeenten kunnen subsidies bij het Vlaamse gewest aanvragen voor bepaalde projecten langs gemeentewegen. Projecten langs gewestwegen, worden
geregeld via samenwerkingsovereenkomsten. Voorwaarden zijn het volgen
van de projectmethodologie en het beschikken over een geldig mobiliteitsplan.
Volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:
• Projecten voor de beveiliging van schoolbuurten met een schoolingang op
max. 200 meter van de gewestweg (subsidie aanvragen bij het Agentschap
Wegen en Verkeer).
• Projecten voor de duurzame ontsluiting van bedrijventerreinen (subsidie aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer).
• De aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur langs wegen als alternatief voor fietsinfrastructuur langs gewestwegen (subsidie aanvragen bij het
Vlaamse Gewest).
• Fietsinfrastructuur op gemeentewegen, gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfondssubsidie aanvragen bij de provincie).
		

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking en financiering van projecten langs gewestwegen worden
voortaan geregeld via een samenwerkingsovereenkomst. Per project wordt een
unieke samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Voorwaarde is het volgen van
de projectmethodologie. Dat betekent dat de opmaak van een start- en projectnota of unieke verantwoordingsnota gebeurt voor het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst.

Bron: www.mobielvlaanderen.be

Voor meer informatie i.v.m. fietspaden op gewestwegen kunt u terecht bij
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV), T 050 24 80 19,			
wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be.

Projectmethodologie

Dit is de voorwaarde voor het ontvangen van een samenwerkingsovereenkomst of voor het ontvangen van projectsubsidies. Voor elk project moet een
start- en projectnota of een unieke verantwoordingsnota (combinatie van starten projectnota, bij evidente oplossingen) opgemaakt worden. De GBC bespreekt
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Het integraal fietsinvesteringsprogramma
Het Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI) biedt het globaal overzicht van
alle fietsinfrastructuurprojecten die door de verschillende overheden worden
uitgevoerd (AWV, W&Z, MDK, provinciebestuur (via Fietsfonds)). Veel gemeenten starten fietsprojecten op, met de steun van de Vlaamse overheid en de
provincies (Fietsfonds), maar de timing van deze projecten wijkt soms af van de
oorspronkelijke planning. IFI is daarom jaarlijks aanpasbaar en heeft dus een
indicatieve waarde. U vindt er een overzicht van volgende projecten:
• Investeringen langs gewestwegen
• Investeringen langs waterwegen
• Investeringen in comodaliteit fiets + openbaar vervoer
• Subsidies - SWO VI (fietspaden langs gewestwegen)
• Subsidies - Fietsfonds (fietspaden langs gemeentewegen)
Het Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI) kunt u raadplegen op de website www.mobielvlaanderen.be/ifi/.
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Deerlijkseweg, Waregem: Fietsfondsproject

Reglement Fietsfonds provincieraadsbeslissing
Besluit van de provincieraad betreffende de financiering van bovenlokale
functionele fietsinfrastructuur in het kader van het Fietsfonds.
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende
rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen:
• de wenselijkheid tot uitbouw van het fietsbeleid en de realisatie van bovenlokale fietsinfrastructuur zoals aangegeven in de beleidsdoelstellingen van de
meerjarenplanning.
• het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd
door het decreet van 10 februari 2012.
• het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013, inzonderheid artikel
49.
• het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille
van bovenlokale taakbehartiging) en art.42 §2 (bepalen van het beleid van de
provincie).
Het voorstel van de deputatie:

BESLUIT:
Artikel 1

Onder “Fietsfonds” wordt het samenwerkingsverband begrepen tussen het
Vlaams gewest en de provincie met als doel de aanleg van de bovenlokale en
functionele fietsinfrastructuur langs gemeentewegen. Daartoe worden per infrastructuurproject financiële middelen van de provincie en het gewest samengebracht.
In het kader het Fietsfonds voorziet de provincie per infrastructuurproject een
rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van 100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013. Van de provinciale tussenkomst
wordt 40% gesubsidieerd door het Vlaams gewest, zoals omschreven in hogervermeld artikel.

Bijlage

Art. 2

Het Fietsfonds is van toepassing, hetzij wanneer de provincie optreedt als
aanbestedende overheid, hetzij wanneer de gemeente optreedt als aanbestedende overheid, hetzij wanneer de provincie expliciet mandaat verleent aan
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een derde om in haar naam op te treden als aanbestedende overheid. Het
Fietsfonds kan toegepast worden zowel voor aparte fietsinfrastructuurwerken
als voor gecombineerde projecten, waarvan de fietsinfrastructuur slechts een
deel van de werken uitmaakt. Elke andere bijkomende provinciale subsidie of
tussenkomst valt buiten het samenwerkingsverband Fietsfonds.

Art. 3

Per infrastructuurproject in het kader van het Fietsfonds wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente en/of
een andere aanbestedende overheid. De middelen voor de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Fietsfonds worden voorzien op een specifiek artikel in het budget en dit binnen de perken van het door
de provincieraad jaarlijks goed te keuren provinciaal budget. Voor de uitvoering
van dit besluit wordt een model van overeenkomst in bijlage goedgekeurd.

zullen worden aan de gemeentelijke begeleidingscommissie of de intergemeentelijke begeleidingscommissie, de kwaliteitsadviseur van de Vlaamse
overheid en de Regionale Mobiliteitscommissie volgens de modaliteiten
bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013.
• Het bouwontwerp van de fietsinfrastructuur moet voldoen aan de richtlijnen
van het Vademecum Fiets, desgevallend getoetst door de kwaliteitsadviseur
van het Vlaams Gewest. Verlichting van fietswegen is enkel betoelaagbaar
indien conform de Lichtvisie West-Vlaams platteland, goedgekeurd door de
deputatie van 24 februari 2011.

Art. 5

Dit besluit vervangt het provincieraadsbesluit van 22 maart 2007 betreffende de aanleg van fietspaden langs gemeentewegen en treedt in werking met
onmiddellijke ingang. De deputatie is belast met de uitvoering.

Art. 4

De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeenten en/of een
andere aanbestedende overheid in kader van het Fietsfonds kan enkel afgesloten worden onder volgende voorwaarden:
• De gemeente dient te beschikken over een conform verklaard mobiliteitsplan,
volgens de modaliteiten van het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid
van 20 maart 2009, gewijzigd door het decreet van 10 februari 2012, en zoals
verfijnd in het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013.
• De overeenkomst heeft betrekking op trajecten die deel uitmaken van het
bovenlokaal en functioneel fietsroutenetwerk zoals formeel opgeleverd aan
het Vlaams Gewest in uitvoering van de provinciale overeenkomst fietsroutenetwerk (dd. 5 oktober 2001) in voorkomend geval gewijzigd door de deputatie volgens de vastgelegde wijzigingsovereenkomst (beide documenten als
bijlage toegevoegd).
• Fietsinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies van de Vlaamse
overheid zoals bepaald in art. 43, 45, en 47 van het besluit van de Vlaamse
regering van 25 januari 2013 wordt niet betoelaagd via het Fietsfonds.
• De grond waarop de fietsinfrastructuur aangelegd wordt moet eigendom zijn
van de gemeente of de gemeente moet een onteigeningsplan ter verwerving
ervan kunnen voorleggen, of zij moet kunnen aantonen op te treden als beheerder van de grond.
• De totale kostprijs van de fietsinfrastructuur die binnen de reglementering
van het Fietsfonds in aanmerking komt dient hoger te zijn dan 50.000 euro
(incl. btw).
• Het aan te leggen traject en het ontwerp worden verantwoord in een startnota
een projectnota en/of een geïntegreerde verantwoordingsnota die voorgelegd
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Contactgegevens
Provinciebestuur West-Vlaanderen
dienst mobiliteit
Provinciehuis Abdijbeke
Evert de Pauw
Abdijbekestraat 9
8200 Brugge
T 050 40 34 83
Provinciehuis Potyze
Martin Deman
Zonnebeekseweg 361
8900 Ieper
T 057 22 41 40
mobiliteit@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
Fotoverantwoording:
dienst mobiliteit, grafische dienst
Gert Arijs, Koen Cornelus, Jan Darthet, Tom Desnoeck.
Brugge, december 2013
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V.U.: Evert de Pauw, dienst mobiliteit, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge.

