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Deze verkiezing wil ook een positief signaal 
geven door goed fietsbeleid in Vlaanderen te 
belonen. We willen de vele mooie projecten die 
Vlaanderen rijk is in de schijnwerpers plaatsen 
(ook maatregelen van niet-genomineerde ge-
meenten/steden komen hiervoor in aanmerking) 
en hopen dat deze inspirerend zullen werken.

Is uw gemeente/stad een paradijs voor 
trappers? Stimuleert u het fietsgebruik bij 
uw inwoners? Zet u onvoorwaardelijk in 
op de veiligheid van de fietser en kunnen 
fietsen veilig achtergelaten worden bij de 
haltes van het openbaar vervoer? 

Schrijf uw gemeente/stad dan in en maak 
kans op een reeks prijzen die uw thuis-
haven extra in de kijker zullen zetten  
en haar fietsbeleid extra zullen onder-
steunen!

In juni 2012 zal Vlaams minister van Mobiliteit  
en Openbare Werken (MOW) Hilde Crevits een  
aantal Vlaamse gemeenten en steden in de 
bloemetjes zetten die uitblinken door hun 
goede fietsbeleid. De Vlaamse Stichting  
Verkeerskunde (VSV) gaat daarom samen 
met het Departement MOW op zoek naar  
gemeenten en steden in Vlaanderen die hier-
voor in aanmerking komen.

Concreet zoeken we de fietsgemeente/fietsstad 
met het beste integrale fietsbeleid en de mooiste 
projecten binnen dat beleid die in Vlaanderen 
te vinden zijn. Het doel van de verkiezing is om  
bewust de inspanningen te belonen die de 
voorbije jaren op dit vlak zijn geleverd. Deze 
verkiezing is dus de kans voor uw gemeente/
stad om erkenning te krijgen voor haar fiets-
beleid van de afgelopen jaren.
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Nominaties en  
winnaars  

l	Begin 2012 zal een onafhankelijke jury de  
 dossiers van de ingeschreven gemeenten/  
 steden evalueren. Per categorie worden  
 vervolgens een aantal gemeenten/steden  
 genomineerd. 
l	 In de eerste helft van 2012 zal een aan- 
 vullend terreinonderzoek plaatsvinden bij  
 de genomineerde gemeenten/steden.
l	De jury kiest binnen elke categorie één  
 winnaar. In juni 2012 worden de winnaars  
 door minister Crevits bekendgemaakt en in  
 de bloemetjes gezet tijdens een prijsuit- 
 reiking.

Pri jzen

l	De felbegeerde titel en het gebruik van het  
 logo Fietsgemeente/-stad 2012; 
l	Erkenning voor uw beleid en positieve  
 media-aandacht voor uw gemeente/stad en  
 haar beste projecten;
l	Er wordt een budget van maximaal € 50.000  
 per winnaar voorzien dat door de verkozen  
 gemeenten/steden besteed zal kunnen  
 worden aan maatregelen ter versterking van  
 het fietsbeleid.
l	Meer informatie over de prijzen vindt u in het  
 reglement op www.fietsgemeente2012.be.
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WEES ER SNEL BI J  EN  
TREK GRATIS NAAR AMSTERDAM !  

Van ieder van de eerste 20 gemeenten/steden die een volledige in-
schrijving insturen, wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd voor 
een gratis bezoek aan Amsterdam, een fietsstad bij uitstek. 
De VSV zorgt voor vervoer, een maaltijd en een bezoek aan de 
stad en de verantwoordelijken van het Amsterdamse fietsbeleid.  
De flinke schep extra inspiratie krijgt u erbovenop. 
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Inschrijven

l	 U kunt uw gemeente of stad vanaf 20 september 2011 inschrijven  
 via www.fietsgemeente2012.be.
l	 Inschrijven kan tot en met 18 november 2011.
l	 De Vlaamse gemeenten/steden worden onderverdeeld in drie 
 categorieën, op basis van hun bevolkingsaantal. Op de web 
 site www.fietsgemeente2012.be kunt u nagaan binnen welke  
 categorie uw gemeente/stad kan meedingen. Per categorie wordt  
 één winnaar verkozen.


