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INLEIDING 
 

De fiets wint steeds meer aan populariteit. Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5 van het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken1 blijkt een toenemend gebruik van de fiets voor korte 
en middellange afstanden. Vooral verplaatsingen naar het werk (13,54%) en naar school (31,79%) 
blijken populair om af te leggen met de (elektrische) fiets. Naar school verplaatst 13,37% zich te voet. 

Het is duidelijk dat steeds meer mensen bewust kiezen voor de tweewieler, ook in onze stad. Toch 
maakt de helft van de Vlamingen zich daarbij zorgen over de veiligheid van kinderen in het verkeer. 
Bovendien bleek uit de Gemeentemonitor van vorig jaar2 dat onze stadsgenoten het in onze mooie 
stad minder veilig fietsen vinden dan het Vlaamse gemiddelde: slechts 44% van onze inwoners vindt 
het veilig om in onze stad te fietsen, tegenover 52% voor het Vlaamse gemiddelde. Voor de veiligheid 
van kinderen zijn de resultaten nog frappanter: 30% van de Lierenaars vindt dat kinderen zich veilig 
in Lier en Hooikt kunnen verplaatsen. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt hier 33%.  

Ook voor het aantal voldoende fietspaden (35% is hierover tevreden) en de kwaliteit ervan (39% is 
hierover tevreden) scoren we respectievelijk 7% en 5% lager dan het Vlaams gemiddelde. Voor de 
voetpaden is de ontevredenheid nog erger: slechts 39% van de schapenkoppen is te spreken over de 
staat van de voetpaden, waar gemiddeld toch 48% van de Vlaming tevreden is.  

Als we dan zien dat Lierenaars en Hooiktenaars in verhouding tot ‘de Vlaming’ meer de fiets gebruiken 
of te voet gaan voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en school of werk en minder de auto 
– wat op zich natuurlijk een erg goede zaak is –, mag het duidelijk zijn dat er zeker nog werk aan de 
winkel om van Lier een op en top fiets- (en voetgangers)vriendelijke stad te maken. 

Met het fietsbeleidsplan 2018-2023 gaf het stadsbestuur alvast een eerste signaal dat het de kaart van 
de fiets(er) heeft getrokken. Het fietsbeleidsplan moet ervoor zorgen dat zwakke weggebruikers alle 
kansen krijgen om zich vlot en veilig te verplaatsen in onze stad. Een van de aspecten die samenhangen 
met veiligheid, is een goede zichtbaarheid van de fietsers en voetgangers.  

JONGCD&V wil daarom graag een aantal concrete suggesties doen om die zichtbaarheid te verbeteren.  

Natuurlijk ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de fietser zelf, door bijvoorbeeld een fluovestje 
te dragen en goede fietsverlichting te voorzien. Toch zijn er naar onze mening nog heel wat zaken die 
het stadsbestuur kan ondernemen om de fietser verder te ondersteunen. 

  

 
 
 
 

 
1 https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/  
2 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-
stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport_lier.pdf 
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1. JONGCD&V PLEIT VOOR EEN FIETSLICHTJESAUTOMAAT 
 

We hebben het allemaal al wel eens meegemaakt: je bent nog snel boodschappen gaan doen, je hebt 
je boek teruggebracht naar de bib of je bent even binnengesprongen bij je oma. Wanneer je terug naar 
huis wil vertrekken met je fiets, merk je dat het veel donkerder is dan je had verwacht. En natuurlijk 
ben je net je fietslichtjes vergeten. Of erger: je fietslicht is stuk. 

 
Bij een slechte zichtbaarheid of fietsen in het donker bestaat het risico dat weggebruikers elkaar niet 
of te laat zien. Een goede (fiets)verlichting is daarom van levensbelang. Fietsers die zonder verlichting 
of met kapotte verlichting rijden, vormen een gevaar voor zichzelf en anderen. Het risico voor fietsers 
om in het donker bij een ongeval betrokken te raken, daalt met 17% wanneer men goed werkende 
fietsverlichting heeft.  
 
Jammer genoeg zijn er veel situaties denkbaar waarin de fietser 
plots ongewild zonder (goed werkende) fietsverlichting komt te 
staan. Een fietslichtjesautomaat waar fietsers in zo’n geval 
terecht kunnen, kan hiervoor een oplossing zijn. In Gent vinden 
we sinds februari van dit jaar zo’n fietslichtautomaat terug. Naar 
onze mening zou zo’n automaat zeker niet misstaan aan een 
aantal openbare en goed zichtbare plaatsen zoals het NMBS-
station, de Grote Markt of het Zimmerplein. 
 
Idealiter kunnen fietsers uit zo’n automaat ook bijvoorbeeld poncho’s en fietsherstelmateriaal halen, 
net zoals in Gent, waar men de plaatsing van de automaat ook positief evalueert: de verkoop van de 
lichtjes gaat goed (en zal wellicht ook stijgen in de donkere maanden die komen) en door de automaat 
op een goed verlichte plaats te installeren, waar ook sociale controle is, krijgt vandalisme weinig kans. 
 
Naast een fietslichtjesautomaat lanceren we nog een bijkomend idee om vooral kinderen en jongeren 
te sensibiliseren zichtbaar te zijn in het verkeer. Het zijn vaak kinderen die naar het eerste middelbaar 
gaan, die zich van dan af echt volledig zelfstandig naar school begeven: misschien kan het daarom een 
leuk idee zijn dat de stad aan elke tiener die naar het eerste middelbaar gaat een fluo vestje of een 
fluo rugzakhoes cadeau doet. Wanneer iederéén zoiets heeft, is de drempel om dit ook effectief te 
gebruiken meteen veel lager. Zet er een nog een leuke ‘Lierse’ tekening op en onze stad scoort ook 
nog eens op het vlak van marketing! 😊😊 
 

  



 

 

 

 

2. JONGCD&V PLEIT VOOR BETER VERLICHTE OVERSTEEKPLAATSEN VOOR FIETSERS EN 
VOETGANGERS 

 

In het fietsbeleidsplan 2018-2023 lezen we onder andere dat ‘de stad zorgt voor veilige fietsoversteken 
met aangepaste verlichting op drukke verkeersassen’. Jammer genoeg zijn er in onze stad nog steeds 
heel wat onveilige oversteken terug te vinden. Zeker met de herfst voor de deur en de dagen die 
stilaan donkerder worden, is het van groot belang dat onze fietsers en voetgangers veilig kunnen 
oversteken, niet alleen op de drukke verkeersassen overigens. Een verlichte oversteekplaats draagt 
hier zeker een grote steen bij: zowel een verlichtingspaal, zoals aan de oversteekplaats aan de 
Dungelhoeffsite, als bijvoorbeeld kattenogen kunnen autobestuurders er nog meer attent op maken 
dat ze een oversteekplaats naderen. Deze kattenogen zouden eveneens welgekomen zijn om bij niet-
gescheiden fietspaden de grens tussen rijbaan en fietspad in de ‘spotlight’ te zetten. Ook 
fluorescerende zebra- en fietspaden zijn een – weliswaar duurdere – efficiënte oplossing.  

Een aantal drukkere plaatsen, waar het verlichten van de oversteek een must is:  

• De zebrapaden op de Antwerpsesteenweg, waar oversteken door de snelheid van de auto’s 
eens zo gevaarlijk is. 

• Idem met oversteekplaatsen op de andere invalswegen van onze stad, zoals bijvoorbeeld op 
de Mechelsesteenweg.  

• In Koningshooikt is er het zebrapad aan de oude jongensschool, waar ook buiten de schooluren 
veel kinderen en jongeren vertoeven (en dus oversteken). 

• Nog in Hooikt is er het zebra- en fietspad ter hoogte van slagerij Asselberghs, waar veel 
schoolgaande kinderen passeren, inclusief de fietspool.  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uiteraard zijn er nog plaatsen te bedenken in Lier en Koningshooikt 
waar verlichte oversteekplaatsen wenselijke zijn. 

 

3. JONGCD&V PLEIT VOOR EEN VOLLEDIG VERLICHTE STADSVEST  

 

Een goede verlichting is niet enkel van groot belang voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, 
maar ook voor hun veiligheidsgevóel. Vandaag zien we dat wel wat mensen de nog onverlichte stukjes 
van de vesten mijden, omdat ze zich daar in het donker niet veilig voelen. 

We begrijpen dat het steeds de bedoeling geweest is om verlichting op de ganse stadsvest te 
implementeren, maar willen er graag op aandringen dat dit plan in de zeer nabije toekomst verder 
wordt uitgerold.  

Zo hoeven onze fietsers en voetgangers in het donker de niet-verlichte stukken niet meer te mijden. 
Ook dát is veiliger: ze begeven zich immers niet tussen het gemotoriseerd verkeer.  
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