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Voorstellen van de Fietsersbond voor het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Binnen de programma’s van de politieke partijen in Gouda speelt een toekomstvisie voor de komende jaren een grote
rol:  het programma wordt niet gemaakt voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar voor de jaren
daarna: wat zijn de autonome ontwikkelingen, wat is het vigerende landelijk beleid en wat zijn de mogelijkheden in
de komende jaren.
Gezien de compactheid van Gouda zal de fiets daar een belangrijke rol in moeten spelen. De fiets is bij uitstek het
vervoersmiddel om de binnenstad te bereiken en bereikbaar te houden. Maar ook voor andere beleidsterreinen is de
fiets belangrijk:
Naast het verkeersbeleid speelt de fiets ook een belangrijke rol bij het klimaatbeleid, de actieplannen voor betere
luchtkwaliteit,  het  terugdringen van verkeerslawaai  in woonwijken en de omgeving van scholen 1 en maatregelen
tegen bewegingsarmoede en overgewicht. Ook bij ruimtelijke plannen  is er een belangrijke rol voor de fiets weg-
gelegd2.  Bij iedere integrale omgevingsvisie zal dus de fiets en het stimuleren van het fietsgebruik een van de be -
langrijkste elementen moeten zijn.
Dit betekent dat de gemeente waar mogelijk moet inzetten op de groei van het fietsgebruik en de belemmeringen
daarvoor  weg moet  nemen.  Hierbij  hoort  dan  ook vanzelfsprekend een  eigen budget  voor  fietsbeleid binnen de
begroting, het formuleren van concrete doelen en het monitoren en verantwoorden (naar de gemeenteraad toe) van
zowel de inhoudelijke resultaten als de financiële3. Dit betekent dat bij alle ruimtelijke voorstellen onlosmakelijk een
fietsparagraaf zal moeten worden toegevoegd.

De landelijke overheden willen het fietsverkeer verder stimuleren, wat zal leiden tot groeiende aantallen fietsers. Dit
betekent dat daarbinnen een zeer belangrijke rol voor de gemeenten is weggelegd. Er moet worden gezorgd voor een
robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden, en dit zal voornamelijk een taak
voor de gemeenten zijn. Ook zullen er meer fietsstraten en andere autoluwe straten moeten komen.
Bij de aanleg en herinrichting van straten zal minimaal uitgegaan moeten worden van de landelijke CROW-richt lij-
nen. Als daarvan vanwege ruimtelijke oorzaken van afgeweken moet worden zal dit helder en uitgebreid moet worden
in  de  fietsparagraaf  behorende  bij  het  betreffende  voorstel  tot  aanleg/herinrichting.  Ook  zal  rekening  gehouden
moeten worden met de minder vaardige fietsers (jonge kinderen en het toenemd aantal ouderen). Verder zorgt de
toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen voor meer benodigde ruimte per fiets.
Bij nieuwbouw of herstructurering van wijken moet de ontsluiting voor fietsers en voetgangers dus voorop staan en
zal de ontsluiting voor het autoverkeer daarop aangepast moeten worden Dit betekent dus dat het ontstaan van bar-
rières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe infrastructuur voor autoverkeer en openbaar vervoer door de
gemeente wordt tegengegaan of optimaal gecompenseerd.

De gemeente stimuleert dat jongeren, ouderen en allochtonen blijven of gaan fietsen. Dit  bijvoorbeeld door subsi-
diëren of zelf aanbieden van fietslessen en van vaardigheidscursussen voor ouderen.

Veiligheid is een van de belangrijkste elementen voor het optimaliseren van de groei van het fietsgebruik. Dus moet
de gemeentelijke overheid er voor zorgdragen dat de fietsinfrastructuur niet alleen veilig is, maar ook als veilig wordt
ervaren. Zeker geldt dit voor de minder vaardige fietsers, zoals kinderen en ouderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat
de gemeente aan de hand van gesignaleerde knelpunten en problemen een lokaal uitvoeringsplan opstelt voor het
verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers.
In het kader van de verkeersveiligheid behoort het ook tot de taken van de gemeente om te zorgen voor een veilige
schoolomgeving en veilige fietsroutes van en naar de scholen. Daar Gouda een regiofunctie heeft zal zij dan ook in
samenwerking van de omliggende gemeenten moeten investeren in regionale snelfietsroutes voor met name het woon-
school- en het woon-werkverkeer.

1 Onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen die wonen op plekken waar veel verkeerslawaai is, of daar op school zitten, beduidend 
slechtere leerprestaties hebben en op motorisch gebied achterblijven

2 Aangetoond is dat in een wijk met een fiets- en kindvriendelijke inrichting er substantieel meer wordt gefietst en minder wordt auto
gereden. Uit andere onderzoeken blijkt dat meer bewegen bij het dagelijks verplaatsingspatroon netto gezondheidswinst oplevert (inge -
calculeerd het gezondheidsverlies door ongevallen en blootstelling aan vuile lucht).

3 Ook de maatschappelijke baten moeten hierbij meegenomen worden: volgens berekeningen voor de stad Utrecht betreft dit 250 miljoen
euro. Voor Gouda zal dit beduidend lager liggen, maar toch een aanzienlijk bedrag zijn.
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Voor de veiligheid is het ook van belang dat fietsers binnen de bebouwde kom voorrang hebben op alle rotondes
(conform de CROW-richtlijn). Ook zullen verkeersregelinstallaties fietsvriendelijker afgesteld moeten worden zodat
fietsers makkelijker door kunnen fietsen en zoveel mogelijk bij slecht weer extra groen krijgen.

Een van de oorzaken van verkeersongevallen zijn  de verschillen in  snelheid  tussen de  verkeersdeelnemers.  Een
belangrijke maatregel om de kans op ongevallen te vermijden zou dan ook zijn binnen de gehele bebouwde kom een
maximale snelheid van 30 km per uur in te stellen. Dit is echter niet realistisch: er zullen altijd doorgaande wegen
blijven waarop een maximale snelheid van 50 km wenselijk is. Om die reden zouden dan ook in de 30 km-gebieden
zo  veel  mogelijk  autoluwe  fietsroutes  gerealiseerd  moeten  worden.  Daarbij  moet  er  extra  aandacht  aan  veilige
(beveiligde) fietsoversteken van de 50 km-wegen besteed worden. 
Maar ook op de 50 km-wegen zullen ten behoeve van de veiligheid voor het langzaam verkeer maatregelen getroffen
moeten worden in de vorm van een fietspad, of als dat niet mogelijk is een fietsstrook. Dit geldt met name voor de
wegen naar en in de bedrijventerreinen mede vanwege de toename van het aantal fietsende werknemers.
Mede vanwege de veiligheid moet de gemeente ervoor zorgen dat behalve de bromfietsen en speed pedelics4 ook de
snorscooters binnen de bebouwde kom niet meer op het  fietspad rijden, maar op de rijbaan. Indien noodzakelijk zal
de gemeente de inrichting van een aantal wegen moeten verbeteren zodat deze geschikt zijn voor bromfietsen, speed
pedelics en snorfietsen. 
Vanwege de grootte van de voertuigen zal ook het landbouwverkeer van het fietsverkeer gescheiden moeten worden.
Dit geldt natuurlijk ook voor landbouwvoertuigen die niet-agrarisch worden gebruikt, bijvoorbeeld in de wegenbouw.
Ook  zal  de  gemeente  geen  toestemming  moeten  geven  aan  LZV’s  (lange  zware  vrachtwagens)  om binnen  de
bebouwde kom te rijden en alternatieven moeten bedenken voor de bevoorrading van de binnenstad.

Verdere maatregelen voor de fietsveiligheid zijn het verwijderen van overbodige paaltjes en de locaties met nood -
zakelijke paaltjes in te richten volgens de nieuwste CROW-richtlijnen.
Als het aanbrengen van verlichting niet mogelijk of nodig is zullen fietspaden zonder verlichting moeten worden
voorzien van kantbelijning. Ook zal de gemeente het hoogste onderhoudsniveau moeten toekennen aan fietspaden en
fietsstroken, en bij gladheidbestrijding prioriteit moeten geven aan de fietspaden, (hoofd)fietsroutes en fietsstroken.
Dit om te zorgen dat ook dan het langzaam verkeer gescheiden kan blijven van het gemotoriseerde verkeer. Verder zal
de gemeente aandacht moeten besteden aan het tegengaan van dodehoekongelukken door het treffen van maatregelen
om het verkeer te ontvlechten/scheiden (zoals apart groen voor fietsers en een fietsopstelstrook vóór de auto’s bij
gevaarlijke kruispunten).

Om het goede voorbeeld te geven zal de gemeente het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie moeten
bevorderen en alle andere werkgevers in de gemeente moeten stimuleren om hetzelfde te doen. 

Om het gebruik van de fiets te stimuleren zal deze ook goed en veilig gestald moeten kunnen worden. Daarom moet
de gemeente ervoor zorgen dat er  voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (die voldoen aan de
normen van Fietsparkeur) zijn. En dit niet alleen in binnensteden en wijken, maar ook bij alle openbare voorzieningen
zoals trein- en busstations, sportvoorzieningen en andere publiek aantrekkende voorzieningen. Tevens verwijdert de
gemeente  regelmatig  de  zg  weesfietsen.  In  bewaakte  fietsenstallingen  moet  de  gemeente  er  op  toezien  dat  er
oplaadpunten voor e-bikes aanwezig zijn.
Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is breidt de gemeente deze uit, zo nodig ten koste van de autopar -
keercapaciteit op straat. Indien er op straat niet voldoende ruimte is, en er een parkeergarage in de buurt is zal bij een
fietsparkeertekort ruimte gemaakt moeten worden voor fietsparkeren in die parkeergarage.
Voor  bedrijven  en  voorzieningen  ontwikkelt  de  gemeente  fietsparkeernormen  die  in  bestemmingsplannen/omge-
vingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel in het plangebied het fietsparkeren en stallen in ruime
mate te faciliteren en daarmee het fietsen te stimuleren. Ook ziet de gemeente toe op een goede uitvoering van de
verplichte fietsenberging bij nieuwbouw van woningen.

Verder zal voor het stimuleren van het fietsgebruik de gemeente geen gebruik moeten maken van algemene fiets-
parkeerverboden als die het fietsgebruik ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in als binnen een afstand van 100
meter er geen fietsparkeermogelijkheid is.
En moet de gemeente fietsdiefstal planmatig en integraal aanpakken, bij voorkeur in regioverband.

4 Een speed pedelec is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning pas stopt bij 45 km/u. Per 1-1- 2017 is de speed pedelec juridisch
daarom een bromfiets met helmplicht en mag deze niet meer op het fietspad.
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