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NAAM FIETSDEAL  Fietsen voor leden voetbalclub 
   

INDIENER  HT Zwijnaarde / Fietsambassade Gent 
   

REEDS BETROKKEN PARTNERS  idem 
   

EXTRA PARTNERS GEWENST?  Dezelfde partners die reeds betrokken zijn of worden bij 
de fietsdeal ‘Iedereen op de fiets’, waarvan deze 
fietsdeal als een concrete uitvoering kan gezien worden 

 

DOELSTELLINGEN 
Meerdere doelstellingen zijn mogelijk, vertrekkende van de probleemstelling. Maximum 6 regels. 

Vervoersarmoede situeert zich op vele vlakken:  

 Niet kunnen fietsen 
 Niet kunnen beschikken over een fiets 
 Geen beschikbare infrastructuur (fietsenstalling in de buurt van de woonplaats én bestemming) 
 Geen veilige infrastructuur (gebrek aan fietspaden) 

Leden van de lokale voetbalclub HT Zwijnaarde beschikken niet allen over een fiets. Via het aanbod vanuit 
Fietsambassade Gent kan hieraan tegemoet gekomen worden. 

Op die manier kan per fiets naar trainingen en/of wedstrijden gereden worden. Verhoogt tevens 
samenhorigheid clubleden.  

Indien nodig wordt met Stad Gent overlegd mbt aanbod aan fietsenstallingen in de buurt van de 
woonplaats van de leden. 

 

BEOOGD RESULTAAT 

Formuleer hier zo concreet mogelijk wat het beoogd resultaat is. Maximum 6 regels. 

Alle leden van voetbalclub HT Zwijnaarde kunnen zich verplaatsen met de fiets naar trainingen en/of 
wedstrijden van de club. Het gebruik van de fiets wordt op die manier maximaal gestimuleerd. 

 

BIJDRAGE AAN THEMA 

Duid aan in welke mate onderstaande thema’s van toepassing zijn op de fietsdeal. 

BETER DRAAGVLAK VOOR DE FIETS (SENSIBILISATIE) 
 

* * * * 
   

VERKEERSVEILIGHEID 
 

* 
   

NETWERKEN EN INFRASTRUCTUUR 
 

/ 
   

FICHE FIETSDEAL ‘DE GROTE VERSNELLING’ 
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KNOOPPUNTEN EN MULTIMODALE HUBS (INCL. FIETSPARKEREN) 
 

/ 
   

WAT GA JE CONCREET DOEN? (PROJECTOMSCHRIJVING) 

Maximum 6 regels. 

 

In overleg tussen HT Zwijnaarde en Fietsambassade Gent worden de modaliteiten bepaald waaronder 
fietsen ter beschikking kunnen gesteld worden door Fietsambassade Gent aan (de leden van) HT 
Zwijnaarde.  

Deze samenwerking kan bovendien als best practice gelden (inspirerend voorbeeld) voor andere sportclubs 
i.s.m. andere lokale sociale economiediensten/fietsservicediensten in Vlaanderen. 

 

 

 

 

TIJDSPAD/STAPPENPLAN 

Maximum 6 regels. 

- November: (bilateraal) overleg mbt praktische afspraken; 
- December: bekendmaking initiatief op Fietsforum Digitaal van 10/12/2021 (onder voorbehoud van 

tijdige validering door Bureau en Stuurgroep De Grote Versnelling). 

 

 

 

 

 

INBRENG PARTNERS 

KENNIS  

(max. 3 regels) 

 Fietsambassade Gent werkt reeds enige tijd rond vervoersarmoede en kan op dat 
vlak concrete expertise inbrengen. 

 
   

BUDGET/KOSTEN 

(max. 3 regels) 

 (Minimale) kosten fietsen kunnen gedragen door HT Zwijnaarde. 

 

 
   

ANDERE 

(max. 3 regels) 

  

 

 
   

TREKKER/COÖRDINATOR 
Coördinatie door De Grote Versnelling. 
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AFSPRAKEN COMMUNICATIE 
(Onder voorbehoud) op Fietsforum Digitaal 10 december 2021 via persmoment waarop een aantal 
gevalideerde fietsdeals worden gecommuniceerd richting pers. 

 

 

 


