INTENTIEVERKLARING DE GROTE VERSNELLING

Volgende partners,

De Vlaamse regering, voor
Mobiliteit en Openbare Werken,

wie

optreedt

De Vereniging voor Vlaamse
gedeputeerde Vlaams-Brabant,

Provincies,

mevrouw

voor

wie

Lydia

optreedt

Peeters,
de

heer

minister
Tom

van

Dehaene,

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, voor wie optreedt de heer Jan Vermeulen,
burgemeester Deinze,

engageren zich ertoe
om via het programma (Doe mee aan) De Grote Versnelling
intensief en constructief samen te werken aan een Schaalsprong Fietsbeleid met als doelstellingen:


het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen te doen stijgen tot
20% tegen ten laatste 2025;
de ambitie tegen 2030 ligt nog hoger en zal via het uitwerken van een fietsdeal worden
geconcretiseerd en verfijnd. Hierbij zullen de verschillende ruimtelijke contexten in rekening
worden gebracht. Specifieke doelstellingen zullen op dat moment worden gesteld voor het aandeel
van de fiets in de functionele verplaatsingen naar alle soorten bestemmingen, zoals het
woon-schoolverkeer, het woon-werkverkeer, het woon-winkelverkeer en vrijetijdsbestemmingen;



versterkt in te zetten op een jaarlijks sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers zodat finaal
in 2040 geen dodelijke fietsslachtoffers meer vallen;



het functioneel fietsgebruik en het sportief en recreatief fietsgebruik nauwer met elkaar aansluiting
te laten vinden zodat ze elkaar wederzijds kunnen versterken;



maximale betrokkenheid van stakeholders te garanderen via het FietsForum;



de kennisverwerving uit
Fietsberaad Vlaanderen.

dit

programma

te

verankeren

binnen

de

werking

van

Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd via het afsluiten van fietsdeals in de vorm van
overeenkomsten tussen overheden, kennisinstellingen, scholen, bedrijven, belangenorganisaties,
verenigingen en andere stakeholders.
Deze fietsdeals zullen duidelijke doelstellingen en afspraken bevatten met betrekking tot de inbreng
van de ondertekenende partners inzake kennis, financiën, personele of logistieke ondersteuning en
communicatie.
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De activiteiten en maatregelen die resulteren uit de fietsdeals worden gecommuniceerd onder
het merk en logo van De Grote Versnelling.
De Grote Versnelling ondersteunt de fietslegacy zoals bedoeld in de toekenning van
het UCI Bike Region Label aan Vlaanderen.
Zo stimuleert dit fietsprogramma een fietsreflex bij alle inwoners van Vlaanderen.

Opgemaakt te Brussel op 8 april 2021,
Voor de Vlaamse regering
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Mevrouw Lydia PEETERS

Voor de Vereniging voor Vlaamse Provincies
Gedeputeerde Vlaams-Brabant

De heer Tom DEHAENE

Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Burgemeester Deinze

De heer Jan VERMEULEN
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