0

Juryrapport Fietsstad 2016

Juryrapport Fietsstad 2016

Juryrapport Fietsstad
19 mei 2016
De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden
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De jury van de Fietsstadverkiezing 2016 is onder de indruk van de vijf genomineerde gemeenten: stuk voor stuk zijn het
gemeenten waar de inzet in het verleden tot een zeer goed fietsklimaat heeft geleid met daar bovenop forse ambities
voor de toekomst. Als fietser krijg je het gevoel meer dan welkom te worden geheten en merk je aan infrastructuur en
ook de betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren dat de fiets gekoesterd wordt.
Tegelijkertijd merkte de jury dat het thema van deze Fietsstadverkiezing – ‘Bikenomics’, de fietser als economische
kans, voor de deelnemende gemeenten ook nog wel een uitdagende kanten had. Misschien komt dat wel omdat de
positieve kanten van een goed fietsbeleid al jaren erkend worden: fietsen is niet alleen goed voor de middenstand of de
portemonnee van burgers, het leidt ook tot een betere bereikbaarheid, gezondheidswinst en een leefbare binnenstad.
Het was een grote eer en ook een groot plezier om deel te mogen uitmaken van de jury. Maar het was ook moeilijk:
uiteindelijk is het de taak van de jury om een winnaar te kiezen. Voordat zij hiertoe over gaat wil zij graag enkele
woorden wijden aan elke gemeente.

Goes heeft veel indruk gemaakt op de jury. Met relatief weinig middelen wordt groots fietsbeleid gevoerd met veel
aandacht voor detail. Goes heeft ook een fietsbeleid dat al jaren consistent wordt doorgezet. Hierdoor is het een
gemeente met een zeer goed fietsnetwerk. Juist doordat ook de details zo goed zijn, is het fietsen hier een prettige
ervaring. Ook het verkeersplein bij de Oranjeweg is indrukwekkend met een betere doorstroming voor de fiets nabij
een belangrijke school. Wat ons betreft vernieuwend en navolging verdienend. Duidelijk is ook dat er met veel ambitie
doorgegaan zal worden met het goede fietsbeleid, met onder andere een tunnel in het stationsgebied die in de
planning staat voor de komende periode.
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Ook in Groningen trof de jury naast bestaande infrastructuur veel ambitie, met een enthousiaste wethouder die
met zijn mensen nog boordevol nieuwe plannen zit. Groningen is een stad waar de fiets al het meest gebruikte
vervoermiddel is, maar er behoefte is aan nog meer fietsen. Dit uit zich in duidelijke beslissingen zoals het verplaatsen
van de de bus uit de binnenstad in het kader van de fietsveiligheid. Groningen weet dat het moet oppassen voor de wet
van de remmende voorsprong: er liggen dan ook al plannen klaar om de de infrastructuur waar nodig aan te pakken.
Ook positief: Groningen weet hoeveel banen fietsen oplevert.

Nijmegen is een stad die grote indruk maakt met zijn snelfietsroutes van hoge kwaliteit, het enthousiasme van de
ondernemers in het Dutch Bicycle Centre en de komst van het Velocity-congres en andere events zoals de Giro. De jury
ziet visie die met grote investeringen en baanbrekende projecten een goede en grondige manier wordt waargemaakt.
De gemeente heeft ook oog voor de normale fietsinfrastructuur en brengt ‘bikenomics’ naar het oordeel van de jury
echt in de praktijk: doordat er wordt ingezet wordt op meer werknemers per fiets, kan bij het ziekenhuis 15 miljoen
euro worden bespaard op een parkeergarage. Over voordelen van een actief fietsbeleid gesproken! Nijmegen heeft de
afgelopen jaren baanbrekende parkeervoorzieningen voor de fiets gerealiseerd, zowel in het stadshart als bij het
station. Het is ook de stad van het ‘fietsverbinden’: je fietst met gemak en plezier van stadsdeel naar stadsdeel aan
weerszijden van de Waal en van Nijmegen naar omliggende steden en dorpen.

Maastricht is een gemeente die bijzonder veel enthousiasme aan de dag legt bij de transformatie van hun stad
naar echte fietsstad. Kansen, zoals de overkapping van de A2, worden actief benut en door de hele stad zijn er
fietsambassadeurs opgestaan. Ook voor de bereikbaarheid van de stad wordt ingezet op - informatie over - fietsroutes
en fietsenstallingen. De economische waarde van de fiets wordt gezien: vanuit een achterstandspositie, met nog
relatief veel oude infrastructuur, worden grote sprongen gemaakt. De fietser mag zich verheugen in veel aandacht en
daar profiteren middenstand en werkgevers van mee.

Utrecht is een stad die met veel visie en durf
fietsbeleid ontwikkelt en – belangrijker – uitvoert.
De jury was onder de indruk van de manier waarop
deze stad leeft met, van en voor de fiets. Grote
delen van het centrum zijn op dit moment nog
behoorlijk ‘in transitie’ (lees: bouwputten), maar
daaromheen is er een schil met steeds verder
verbeterende fietsroutes. Grote verkeersstromen
fietsen dagelijks door de hele stad, waarbij met
name op de route tussen station en De Uithof veel
fietsers zitten. De stad is ook duidelijk in gesprek met de ondernemers over meer fietskansen.
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Conclusie
Vijf zeer goede kandidaten voor de titel Fietsstad 2016 kortom, die elk hun eigen nadruk hebben. Toch kunnen we als
jury maar één gemeente tot winnaar uitroepen. Als we dan kijken naar de manier waarop de gemeenten zich
gepresenteerd hebben, in bidbooks en bij bezoeken, naar hoe het thema bikenomics in de praktijk leeft en, niet op de
laatste plaats, hoe prettig het anno 2016 fietsen is in deze gemeenten, dan komt de jury unaniem uit op één winnaar:
de eretitel Fietsstad 2016 gaat naar Nijmegen!
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