
Voor
fijner fietsen in
Venlo



Voor

de fiets

Meer fietsen betekent dat mensen vaker de auto of de brommer laten staan en de luchtkwaliteit
verbetert. Ook is het beter voor de gezondheid en het geluk van mensen. Het geluk? Jazeker. Fietsende
mensen zijn gelukkigere mensen en een stad met minder auto's is een gelukkigere stad.
 
D66 wil van Venlo dé fietsstad van Limburg maken en daarom willen we onze fietsinfrastructuur een
flinke impuls geven. Dat vergt keuzes en D66 is bereid om die te maken. Kiezen voor de fiets betekent
investeren in de fiets. Tegelijkertijd kan door verstandig werk met werk te maken op een slimme en
goedkope manier de fietsinfrastructuur verbeteren.
 
D66 werkt met alle partijen samen om van Venlo dé fietsstad van Limburg te maken.
 
Remy Maessen
Fractievertegenwoordiger D66 Venlo
 
Frans Aerts
Fractievoorzitter D66 Venlo



Voor

slimme ideeën

D66 Venlo startte in het voorjaar van 2019 een meldpunt fijner fietsen. Daarmee daagden we
Venlonaren uit om met slimme plannen te komen om onze fietsinfrastructuur te versterken.
 
We zijn overdonderd door de  ideeën, zowel door de aantallen als door de kwaliteit daarvan. Bijna 100
ideeën voor de fiets. Slimme ideeën, simpele ideeën, of juist ideeën voor de langere termijn.
 
In dit Actieplan zijn deze ideeën gebundeld en geordend aan de hand van een zestal paragrafen. Die
komen achtereenvolgens aan bod.
 
D66 is een partij die staat voor behoedzaam begrotingsbeleid. Wij zijn ons er dan ook terdege bewust van
dat de financiële positie van de gemeente Venlo niet dermate rooskleurig is dat alle ideeën eenvoudig en
binnen een korte termijn uitvoerbaar zijn. Daarom hebben we de plannen zo geformuleerd dat ze:
 
- op de langere termijn te realiseren zijn door werk met werk te maken;
- te realiseren zijn door samenwerking/cofinanciering met Europa, het Rijk en/of de provincie Limburg;
- onderdeel kunnen worden van een bredere (gebieds)ontwikkeling;
- op een slimme manier op korte termijn goedkoop uitvoerbaar zijn ('laaghangend fruit')

  
Maar D66 durft eerst en voornamelijk te kiezen voor de fiets. Ook als dat ten koste gaat van andere
vervoersmiddelen, zoals de auto. Want een keuze voor de fiets is een keuze voor een vitaal Venlo, voor
schone lucht en voor minder files.



Voor
integrale aanpak

In Trendsportal verenigen zich de acht Noord-Limburgse gemeenten om bij te dragen aan duurzame,
veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Met dit Actieplan voor de fiets willen we aansluiten bij
Trendsportal en het voorzien van een lokale, Venlose inkleuring als het gaat om fietsbeleid. Bovendien is
goed fietsbeleid juist een regionale aangelegenheid, omdat vervoersbewegingen niet stoppen bij de
gemeentegrens.
 
Steeds meer mensen stappen op de fiets. De snelle opkomst van de e-bike en de pedelec zorgt er zelfs
voor dat ook voor langere afstanden de fiets een prima alternatief wordt voor andere vervoersmiddelen.
Dit Actieplan moet verleiden, aanjagen en initiëren om bij nieuwe beleidskeuzes het perspectief van die
groeiende groep fietsers mee te wegen.
 
Fietsbeleid gaat dwars door gemeentelijke programma's. Fijn fietsen is goed voor een duurzaam,
bereikbaar, welvarend en gezond Venlo. Met dit Actieplan daagt D66 iedereen binnen de gemeentelijke
organisatie, van raadsleden en ambtenaren tot collegeleden, uit om fietsbeleid een prominente en
integrale plek in de organisatie te geven.
 



Voor
brede en veilige
fietspaden
Bij wegreconstructies komt de fiets op 1. Een breed en veilig fietspad, met een fijne ondergrond, waar het
prettig fietsen is, hoort prioriteit te krijgen boven andere maatregelen. 

 

Maatregelen
 

Vrijliggende fietspaden op de singels: op de veel singels moeten fietsers om geparkeerde auto’s slingeren. Op andere
straten is het fietspad smal en ligt het tegen de rijbaan aan. Bij reconstructies komen hier vrijliggende fietspaden.

 
Naar je school en vereniging ga je met de fiets: rondom scholen en verenigingen is het vaak een komen en gaan van
auto’s. Door goede inrichting van de weg en de openbare ruimte nodigen we uit om met de fiets te komen. Wegen
rondom scholen en vereniging worden veiliger voor fietsers bij een toekomstige reconstructie.

 
Fietsparadijs Kazerneterrein: hoe de ontwikkeling van het Kazereterrein ook wordt, de fiets wordt de baas in dit
gebied.

 
Leid verkeer langs de Maas in Blerick: de overgang van de Antoniuslaan naar de Baarlosestraat in Blerick levert voor
fietsers een gevaarlijke situatie op. Beter zou het zijn fietsers actiever naar het fietspad langs de Maas te begeleiden
met goede bewegwijzering langs de weg en op het asfalt.



Voor
voorrang voor de
fiets
Verkeerslichten veroorzaken 84% van het oponthoud van fietsers. Voor fietsers is wachten voor een
verkeerslicht niet alleen oponthoud, het kost ook extra energie (stoppen, weer opstappen, weer op gang
komen). Met slimme maatregelen kunnen oversteekplaatsen zo ingericht worden dat fietsers minder
oponthoud hebben en beter kunnen doorrijden.

Maatregelen:
 

Altijd aan tafel: Bij de aanleg of reconstructie van kruispunten zit altijd een deskundige aan tafel die het belang van de
fiets over het voetlicht brengt. Zo voorkomen we bij voorbaat oponthoud door gelijkvloerse kruisingen;

 
Groen: Geef fietsers groen als er geen ander verkeer is (gebeurt al in verschillende gemeenten);

 
Prioriteit voor fietsers: geef fietsers die een kruispunt naderen en zich via een verklikker in het wegdek aanmelden
meteen groen als de groenfase voor andere weggebruikers is afgelopen (gebeurt al in verschillende gemeenten);

 
Twee keer groen voor fietsers: binnen een cyclus krijgt een fietser tweemaal groen (gebeurt al in verschillende
gemeenten);

  
Alle fietsers tegelijk groen: je kunt in één keer linksaf slaan en je hoeft dat niet in twee etappes te doen. Zo heb je geen
last van gemotoriseerd verkeer waardoor je veiliger kan oversteken. En kunnen er grote aantallen fietsers in korte tijd
oversteken (gebeurt al in verschillende gemeenten);

 
Groen bij slecht weer: bij slecht weer krijgen fietsers eerder groen (gebeurt al in verschillende gemeenten).

  



Voor
meer kilometers
fietssnelweg
De Greenport Bikeway is een geweldig initiatief om fietsen tussen Horst aan de Maas en Venlo te
stimuleren en voor woon-werkverkeer in het tussenliggende gebied de fiets te nemen. De oude plannen
om de fietssnelweg aan de oostzijde van de Maas door te trekken via Tegelen en Belfeld richting
Roermond worden opnieuw opgepakt. 

Maatregelen:
 

Aansluiting en opgang: als er in de toekomst wordt nagedacht over de invulling van de Koninginnesingel, houden we
rekening met fietsverkeer dat vanuit de fietssnelweg de stad in komt;

 
Door naar het zuiden: de fietssnelweg gaat verder naar het zuiden aan de oostzijde van de Maas. Als het (financieel)
niet mogelijk of haalbaar is om daarvoor het officiële predicaat fietssnelweg te ontvangen, dan kan deze stap wellicht
ook gemaakt worden met een fietssnelweg-light. Daarbij kan ook de omgeving van de Zuiderbrug meteen
fietsvriendelijker worden gemaakt.



Voor

fietsend naar de

binnenstad
Het hart van de binnenstad is voor voetgangers. In de cirkel daar meteen omheen moet echter de
bereikbaarheid en toegankelijkheid voor fietsers op een hoger niveau komen. Bij alle entrees van de
binnenstad horen fietsers welkom te worden geheten met een kwalitatief hoogwaardig fietspad en goede
fietsenstallingen, het liefst bewaakt en gratis.
Maatregelen:
 

Toegangspoort in noord-oost: Op, onder of in de omgeving van het Nolensplein maken we ruimte voor een gratis,
bewaakte fietsenstalling om ook bezoekers vanuit het oosten te verleiden de fiets te nemen naar de binnenstad. De
fietsinfrastructuur in de omgeving Goltziusstraat wordt versterkt, inclusief heldere bewegwijzering. 

 
Fietsstraat Maaskade: bij de herontwikkeling van de omgeving Q4 in de omgeving Maaskade en Sint Urbanusweg,
verdwijnen parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Een unieke kans om de fiets in dit deel van het centrum de baas te
maken met bijvoorbeeld fietsstraten.

 
Fietspad Julianapark toegankelijk: bij festiviteiten is het soms onvermijdelijk om het fietspad door het Julianapark af te
sluiten. Door goede afspraken met organisatoren van festiviteiten en festivals willen we dat het fietspad zoveel mogelijk
geopend blijft en de doorgang zo weinig mogelijk geblokkeerd wordt.

 
Eén grote fietsenstalling voor de bibliotheek: we maken de Begijnengang een wandelgebied en we versterken de
fietsenstalling op de hoek van de Grote Kerkstraat/Sint Jorisstraat.

 
Fietsvriendelijk centrum Tegelen: de brede winkelstraten van het centrum van Tegelen zijn nu exclusief voor
voetgangers. Door hier een fietspad doorheen te leiden, verleiden we doorgaand fietsverkeer de weg door het centrum
te nemen.



Voor
het fietspad voor
fietsers
Onze smalle fietspaden wordt steeds drukker. E-bikes, pedelecs, wielrenfietsen, stadsfietsen: alle soorten
fietsen bewegen zich er met verschillende snelheden op. Dat is een goede zaak, want we nodigen
iedereen uit om de fiets te nemen. Toch levert dat soms gevaarlijke situaties op. Daarom zijn maatregelen
nodig om de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten. Wandelaars horen op de stoep en gemotoriseerd
verkeer op de rijbaan.

Maatregelen:
 

Heldere scheiding voetgangers en fietsers: met een duidelijke scheiding wordt aan voetgangers kenbaar gemaakt zich
niet op het fietspad te begeven. 

 
Snorfiets en scooter naar de rijbaan: we verplaatsen de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. Dat past beter bij de
snelheid van snorfietsen en scooters. Dit komt de doorstroming op fietspaden ten goede, verbetert de
verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat fietsers niet de uitlaatgassen opgedrongen krijgen op het fietspad.



Voor

de fiets als

alternatief
Op drukke dagen loopt het autoverkeer rondom de binnenstad van Venlo vaak helemaal vast. Zowel voor
bezoekers van de stad als inwoners heeft dat nadelige gevolgen. Door goede en extra fietspaden, meer
fietsoversteekplekken – met name aan de oostzijde van de stad – blijft de stad zo ook op deze dagen
bereikbaar met de fiets.

Maatregelen:
 

Op de fiets naar ’t Ven: in de omgeving van de Krefeldseweg en de Weselseweg wordt fietsen extra gestimuleerd om
het aantrekkelijker te maken vanuit het oosten de fiets van en naar de binnenstad te nemen.

 
't Tref als fietstransferium: bezoekers van de binnenstad kunnen de omgeving van ’t Tref als transferium gebruiken. Hier
staan deelfietsen klaar om per fiets de binnenstad te bezoeken. De fietsroute van en naar de binnenstad is goed
bewegwijzerd. Zo ontlasten we onze toegangswegen en wordt de lucht in de binnenstad schoner.


