Zeist op de Fiets biedt zich aan
Heel Zeist op de fiets
 Er wordt in Zeist al best veel gefietst. Het vaakst fietsen we voor ons plezier, gevolgd
door fietsen naar het werk, school en de winkel. Maar er kan nog veel vaker worden
gefietst. Zeker over de korte afstanden, tot 7,5 kilometer. Want die maken 70 procent uit
van al onze verplaatsingen en de helft daarvan vindt nog steeds plaats met de auto.
 Fietsen is ook heel populair: acht van de tien Nederlanders is positief over de fiets en
tweederde associeert fietsen met vreugde.
 Het is belangrijk dat we met z’n allen vaker de fiets nemen in plaats van de auto, want zo
dragen we bij aan onze gezondheid, een schoner milieu, minder files en een veiliger
verkeer.
Factoren die de keuze tussen auto en fiets beïnvloeden
 Fysieke omstandigheden (ruimtelijke ordening, reliëf, temperatuur en neerslag).
 De karakteristieken van de bevolking (die leiden tot verschillen in ‘fietscultuur’ en
kwaliteitseisen aan fietsvoorzieningen).
 Concurrentieverhouding van de fiets ten opzichte van andere vervoermiddelen (reistijd –
onder andere directheid, geld, moeite).
 Fietscomfort en veiligheid (inrichtingskwaliteit van het fietsnetwerk en
parkeervoorzieningen, fietserstevredenheid, verkeersveiligheidsbeleving en
verkeersveiligheid).
Er is een grote samenhang tussen deze factoren.
Wat de gemeente Zeist moet doen om heel Zeist op de fiets te krijgen
 Maak in de nieuwe Omgevingsvisie duidelijke keuzes als het gaat om mobiliteit en de
prioritering van verschillende verkeersstromen. Een gelijkwaardige positie van de fiets en
de auto binnen de bebouwde kom.
 Benoem een fietscoördinator. Een ambtenaar die stimuleert dat bij alle gemeentelijke
activiteiten wordt gewerkt aan een gelijkwaardige positie van de fiets.
 Een fietsnetwerk dat voldoet aan de verkeerskundige hoofdeisen samenhang, directheid,
comfort, aantrekkelijkheid en veiligheid.
 Check wegreconstructies, ontwerpen van de openbare ruimte en wegenonderhoud op een
echt gelijkwaardige positie van de fiets. Doe dit transparant en in samenspraak met
fietsers, Fietsersbond enz.
 Fietsparkeervoorzieningen die op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en locatie voldoen
aan de vraag. Fietsdiefstal terugdringen.
 Promotie van het fietsgebruik en kennisoverdracht. Steun activiteiten die het fietsen
bevorderen: leuke routes, evenementjes waarin fietsen centraal staat enz.
Zeist op de fiets wil meedoen
Zeist op de Fiets is een groep betrokken burgers die zich aanbiedt om:
 activiteiten te organiseren die fietsen stimuleren,
 vrijwillig maar niet vrijblijvend met de gemeente mee te denken en te praten over de
integrale mobiliteitsvisie en het oplossen van de knelpunten voor het langzaamverkeer en
 de samenleving daar actief bij te betrekken.
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