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DATUM 14‑02‑2022 

VAN Gwen Boon (programmamanager Fiets) 

AAN Statenleden 

TEAM ET2-Fietsteam 

 

 

Op woensdag 23 februari vindt een stateninformatiesessie plaats. U bent van harte welkom!  

Tijd: 18-19:30 uur 

Locatie: Teams 

 

Doel 

Jaarlijks gaan we met u in gesprek over het uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023, dat eind 2019 is vastgesteld. 

We zijn net over de helft van de periode. Een mooi moment om met u in gesprek te gaan. We praten u graag bij 

over de resultaten tot nu toe, waarbij de nadruk ligt op de resultaten van afgelopen jaar. We zijn trots op de 

behaalde resultaten, maar zijn ook voor een aantal uitdagingen gesteld de afgelopen 2 jaar vanwege COVID. We 

blikken met u vooruit. In de informatiesessie is alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan 

over verwachtingen.  

 

Programma  

De informatiesessie is digitaal en de opzet is als in februari 2021. U kunt zelf kiezen naar welke drie opeenvolgende 

themarondes u gaat. U kunt kiezen uit vijf onderwerpen. Elke ronde wordt een korte presentatie gegeven, waarna 

er alle ruimte is om in gesprek te gaan met de programmamanager/projectleider. De opzet is simpel: 

 

1. Plenaire start door gedeputeerde Arne Schaddelee en programmamanager Gwen Boon 

2. Drie opeenvolgende themarondes (keuze uit vijf onderwerpen)  

3. Plenaire afsluiting  

 

De 5 thema's 

+ Een kijkje in de toekomst 

In het Nationaal en Regionaal Toekomstbeeld Fiets 2040 is geconstateerd dat een schaalsprong Fiets nodig is om 

de groei in de regio van wonen, werken en reizen te kunnen faciliteren en de regio Utrecht gezond te houden voor 

omgeving en mens. Dat betekent dat de prioriteiten die dit college aan fiets geeft, ook na deze coalitieperiode een 

vervolg zouden moeten krijgen. Hoe ziet u dit voor zich?  

 

+ Regionaal fietsnetwerk, vlot, veilig en comfortabel   

Tijdens deze sessie geven wij u graag een update over het Regionaal fietsnetwerk. Denk hierbij aan de 

knelpuntenanalyse, de intentieovereenkomsten die we hebben afgesloten met de drie regio’s, veilige fietspaden en 

veilig oversteken. We gaan ook graag met u in gesprek over de uitdagingen, namelijk: (rijks)barrières   

 

+ Vooruit met doorfietsroutes  

De provincie Utrecht heeft de regierol voor negen doorfietsroutes. Daarin wordt flink aan de weg getimmerd, 

letterlijk. Na deze sessie bent u weer helemaal op de hoogte. We nemen u mee in de voortgang en de uitdagingen, 

zoals bijvoorbeeld het fietspad van de toekomst  en fietspaden in de natuur. We geven u ook alvast een doorkijk 

naar 2023.  
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+ Stap de fiets op!  

Tijdens deze sessie hoort u alles over fietsstimulering. In 2022 verlengen we de IkFiets campagne die in de 

periodes van thuiswerken en lockdowns voor een flinke uitdaging stond. De toekomst na COVID is nog niet 

bekend, maar de verwachting is dat we wat betreft fietsstimulering voor nieuwe uitdagingen staan. We zien 

tegelijkertijd voldoende mogelijkheden om mensen te stimuleren (vaker) de fiets te pakken. Zoals bijvoorbeeld een 

activatieprogramma tijdens de Vuelta, het stimuleren van het fietsgebruik onder MBO studenten en de 

werkgeversaanpak samen met GoedopWeg. Tijdens deze sessie horen we ook graag wat u belangrijk vindt 

 

+ Workshop: Atlas fiets(bereik)baar Utrecht   

Wat is Bicycle Oriented Development? Hoe bereikbaar zijn scholen met de fiets? Op welke plek zou een fietstunnel 

het meest effectief zijn? Nieuwe tools helpen ons en gemeenten om beleid te maken, vooral ook bij een meer 

integraal en gebiedsgerichte aanpak en knooppuntontwikkeling. In deze workshop nemen we u mee in de wondere 

wereld van Atlas Fietsbaar Utrecht. 


