KOPENHAGENPLAN
VOOR FIETSINFRASTRUCTUUR

Wat betekent dit
voor je gemeente?
Gebaseerd op het aantal inwoners
wordt er via trekkingsrechten 150
miljoen euro verdeeld over alle
gemeenten.
Voor elke 2 euro die de gemeente
investeert in fietsinfrastructuur past
de Vlaamse overheid 1 euro bij.

Bij wie kan je
terecht?
Vanaf nu kan je tot en met 30
september 2022 je project(en)
aanmelden op het digitaal loket voor
Lokale besturen in de module
subsidiebeheer.
De aanmelding en financiële
afhandeling gebeurt via het
Agentschap Binnenlands Bestuur.
Alle relevante informatie vind je terug
op hun website en voor verdere
vragen kan je terecht op
fondsen@vlaanderen.be.

Hoe ga je tewerk?
Om de kwaliteit van de projecten te
bewaken is het volgens de
procedure noodzakelijk om ze voor
te leggen aan de Projectstuurgroep.
Hiervoor vragen we om een korte
inhoudelijke nota te maken met
volgende aandachtspunten:
1/ het project kaderen in het
gemeentelijk mobiliteitsbeleid via je
mobiliteitsplan en in het netwerk van
fietsinfrastructuur in de omgeving
2/ onderbouwen waarom je voor een
bepaalde oplossing kiest
3/ aantonen dat het op zijn minst
voldoet aan de minimale normen van
het Vademecum
4/ andere projecten die van invloed
zijn benoemen (bijv. een grote
ontwikkeling die gepland is langs de
weg)

Wanneer wordt je
dossier behandeld?
We zullen vanaf juni 2021 op
tweemaandelijkse basis de laatste
vrijdagnamiddag van de maand
voorzien voor de behandeling van
deze dossiers.
Voor 2021 betekent dit dus 25/06,
27/08, 29/10 en 17/12 (i.p.v. 24 of
31/12). Je kan je dossier laten
inschrijven op één van deze data via
ons algemeen e-mailadres
beleid@vervoerregioantwerpen.be.
We verwachten de dossiers ten
laatste 1 week voor de behandeling
op de Projectstuurgroep. Indien de
Projectstuurgroep reeds voor een
ander dossier moet bijeenkomen, kan
er uiteraard ook aansluitend een
Kopenhagenplandossier besproken
worden op dat moment.

Schrijf je dossier in via ons algemeen e-mailadres
Beleid@vervoerregioantwerpen.be

