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Staat fietspaden  -  Investeringen 

 

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 juli 2022 werden de rekeningen 

2021 gepresenteerd door de minister en daaruit bleek dat er in 2021 voor 329,2 miljoen 

euro was vastgelegd voor fietsinvesteringen, broodnodige investeringen om de staat van 

de fietspaden te verbeteren. Uit de laatste rapporteringen (meetjaar 2019) blijkt dat er 

nog heel wat werk op de plank ligt om de staat van de fietspaden langs gewestwegen te 

verbeteren. De investeringen die deze legislatuur gebeuren zijn dan ook van cruciaal 

belang. 
 

1. De minister heeft voor de vastleggingen van de fietsinvesteringen een overzicht per 

entiteit gegeven. 

Is het mogelijk ook een overzicht per provincie te ontvangen voor de vastgelegde 

fietsinvesteringen? 

2. Het laatste rapport ‘Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in 

Vlaanderen’ dateert van augustus 2020 en bevat gegevens van het meetjaar 2019. 

Is er een timing vooropgesteld wanneer het volgende rapport opgeleverd zal worden? 

3. Als er al een meetcampagne heeft plaatsgevonden en men bezig is met de opmaak (of 

afwerking) van het rapport, heb ik volgende vragen: 

a) Wanneer vond de meetperiode plaats? 

b) Hoeveel kilometer fietspad is geïnspecteerd? 

c) Over hoeveel procent van het totale aantal kilometers fietspad langs een 

gewestweg gaat dit? Zijn er, zoals in het vorige rapport, nog altijd grote verschillen 

tussen de provincies? 

d) Op basis van welke criteria wordt beslist om bepaalde fietspaden te analyseren en 

andere niet? 

e) Blijft men dezelfde berekeningswijze hanteren als bij de afgelopen rapporten of is 

de berekeningswijze aangepast? Zo ja, welke aanpassingen zijn er doorgevoerd? 

f) Wordt voor de conformiteit van de fietspaden al rekening gehouden met het meest 

recente Vademecum Fietsvoorzieningen (juli 2022)? Zo niet, is het zinvol deze 

parameter dan mee te nemen in het rapport? 

4. Als er al een finaal rapport opgeleverd werd: 

a) Is het mogelijk dit finale rapport als bijlage bij het antwoord te bezorgen? 



  

b) Wat is de score van de conformiteit van de fietspaden langs gewestwegen? Graag 

een opdeling per provincie. 

c) Wat is de score op de comfortparameter? Graag een opdeling per provincie. 

d) Wat is de score op de onderhoudsparameter? Graag een opdeling per provincie. 

5. De grote investeringen zouden moeten leiden tot betere fietspaden. 

Hoe gaat de minister de vooruitgang van de kwaliteit van de fietspaden de komende 

jaren verder opvolgen? Plant ze bijkomende acties om de monitoring te verfijnen? 


