Oproep aan alle kandidaatgemeenteraadsleden van Nederland
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in zicht. Als kandidaat-raadslid komt er een groot aantal
onderwerpen op u af. U heeft de kans om in úw gemeente het verschil te maken. Gaat u zich sterk
maken voor meer ruimte voor wonen en mobiliteit? Pleit u voor een vitaal platteland met goed
bereikbare winkels en scholen? Wilt u de gezondheid van burgers bevorderen? Zet u in op minder
CO2-uitstoot, schone lucht en minder geluidsoverlast? Bij al deze thema’s speelt de fiets een
belangrijke rol. Onze oproep aan u is dan ook:

Zet de fiets op 1!
Urgentie en ambitie
Nederlanders fietsen steeds meer en steeds verder. Om deze groei in fietsgebruik in goede en veilige banen
te leiden is investeren in fietsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom werken de gezamenlijke overheden,
marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, onder de vlag van de Tour de Force, aan
een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Daarmee willen we het fietsverkeer in Nederland samen een krachtige
impuls geven. Dit lukt alleen als ook gemeenten actief bijdragen aan een optimaal fietsklimaat.

Waarom inzetten op de fiets?
• Fietsen is ruimtebesparend en verbetert de leefomgeving.

• Fietsen is een ontspannende vrijetijdsbesteding en kent

Een groter fietsaandeel vergemakkelijkt het slagen van de

veel sportieve beoefenaars. Bovendien draagt fietsen bij

binnenstedelijk woningbouwopgave

aan toerisme en de regionale economie

• De (elektrische) fiets zorgt ervoor dat voorzieningen

• De fiets is een laagdrempelig, voordelig en praktisch

als scholen en winkels ook vanuit de kleine kernen

vervoermiddel dat mensen helpt om volwaardig deel te

bereikbaar blijven

nemen aan de maatschappij

• De fiets is een onmisbare schakel voor openbaar vervoer:
bijna de helft van de treinreizigers en een groeiend aantal
busreizigers komt op de fiets
• Fietsen draagt bij aan de gezondheid van mensen (o.a.
voorkomen obesitas en diabetes, lager ziekteverzuim)

• Fietsen draagt bij aan CO2-reductie, schone lucht en
minder geluidsoverlast
• Fietsvoorzieningen zijn relatief goedkoop en
kosteneffectief (vergeleken met voorzieningen voor
andere vormen van vervoer)

tourdeforce.nl

Wat is er nodig?
In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets brengen alle overheden gezamenlijk in kaart welke investeringen in
fietsvoorzieningen op de korte en lange termijn gewenst zijn. Uiteraard verschilt dit per gemeente, maar in
grote lijnen gaat het om:
• Meer ruimte voor fietsers en meer fietsparkeerplaatsen in de stad
• Veilige en directe fietsverbindingen binnen uw gemeente
• Snelle, doorgaande fietsverbindingen tussen steden en dorpen
• Meer fietsenstallingen bij stations en OV-knooppunten
• Verbeteren van de fietsveiligheid

Wat kunt u doen?
Investeren in fietsvoorzieningen is kosteneffectief en draagt bij aan tal van maatschappelijke opgaven.
Daarom gaan Rijk, provincies en vervoerregio’s de komende jaren extra middelen inzetten voor de fiets.
Dit biedt natuurlijk kansen voor gemeenten: met gezamenlijke financiering kan er in uw gemeente
veel meer worden bereikt. Als (kandidaat-)raadslid kunt aandacht vragen voor deze kansen en voor
het belang van meer investeren in goede fietsvoorzieningen, tijdens de campagne en daarna. Door met
burgers in gesprek te gaan over hun ervaringen, wensen en ideeën om het fietsen in uw gemeente
veiliger en fijner te maken. En door u tijdens uw raadswerk in te zetten voor concrete verbeteringen
voor de fietsers in uw gemeente.

Deze oproep wordt ondersteund door een brede coalitie van organisaties.
Wij willen er graag aan werken om samen met u de fiets op 1 te zetten!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een fietsimpuls in uw gemeente? Zie www.fietsberaad.nl

De Tour de Force is een samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke
organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland.
www.tourdeforce.nl

