De Fietsfluisteraar
Hoe en waar kunt u de fietsinfra
in uw gemeente verbeteren?
Dit brengen de Fietsersbond en Goudappel Coffeng snel en
voordelig voor u in kaart met de Fietsfluisteraar. Deze tool wijst
u op bijvoorbeeld paaltjes, onprettige overgangen,
olifantenpaadjes of onlogische bebording. Allemaal vanuit de
gebruiker gezien.

Lokale kennis
van de Fietsersbond

Door onze samenwerking met
Fietsersbond benutten we alle
beschikbare lokale kennis van uw
fietsnetwerk. Een team van
Fietsersbondleden fietst gedurende
een aantal weken door de
gemeente. Met een app maken ze
ter plekke een foto van een
verbeterpunt inclusief korte notitie.
De meldingen zijn direct te
bekijken in een GIS-omgeving.
Onze ervaring leert dat er al snel
een lijst van 200 fietsverbeterpunten ontstaat.

Deel op social media
Veel verbeteringen zijn snel te
realiseren en te financieren uit het
reguliere onderhoudsbudget.
Hiermee laat uw gemeente ook
slagvaardigheid zien – waarvan op
social media verslag kan worden
gedaan.

Fiets- en ontwerpexpertise

Voor en na

van Goudappel

voorbeelden

Sommige verbeterpunten zijn complexer. Wij kunnen u helpen bijvoorbeeld
met het prioriteren van de inventarisatie of organiseren een gezamenlijk
ontwerpatelier. Hieraan nemen onze fiets- en ontwerpexperts
verbeterpunten met u door, en reiken oplossingen aan. De keuze is aan u.
Voor

Waarom meedoen?

Na

Fietsen is leuk en vanzelfsprekend
Meer mensen op de fiets is win-win-win. Minder
CO2, betere bereikbaarheid, hogere vitaliteit. Goed
fietsinfra is nodig om fietsen vanzelfsprekend te
maken.
Fietsinfrastructuur kun je beoordelen op 5
aspecten: veiligheid, snelheid, gemak,
comfort en beleving. In de fietspiramide
worden die onderverdeeld in
dissatisfiers en satisfiers. De
Fietsfluisteraar helpt om
dissatisfiers te voorkomen en bij
te dragen aan de satisfiers.
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Veiligheid/betrouwbaarheid

Investering
Het verbeteren van uw fietsinfra begint met inzicht. Wij
kunnen dit voor u inventariseren. Hiervoor krijgt u:
• Lokale kennis: benut de kennis
van de lokale Fietsersbond-leden.
• Snelheid: binnen 2 maanden vanaf
opdracht is het overzicht gereed.

Voor
Na

• Compleet: als voorbeeld, in Ede zijn
>500 punten geïnventariseerd.
• Overzichtelijkheid: in de GIS-viewer
houdt u makkelijk bij wat u wilt met
een verbeterpunt en wat de status is.
• En de mogelijkheid tot verdere
verbetering van uw fietsinfra.
Voor

De kosten hiervoor zijn €7.500,Uiteraard krijgen alle vrijwilligers van de
Fietsersbond van ons een leuk bedankje.

Na

