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Antwoord college
De Vlaamse overheid biedt binnen hun relanceplan een nieuwe mogelijkheid
aan om subsidies voor fietsinfrastructuur te verkrijgen.
Waar projecten in aanmerking komen voor het fietsfonds (de gebruikelijke
subsidies voor fietspaden) blijft dat de financieel meest interessante piste.
Die subsidie bedraagt 90% van de investering in fietspaden, maar is beperk
tot het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), en de aanleg van
nieuwe of fundamenteel verbeterde fietspaden.
De Voor onderhoudswerken en werken op wegen buiten het BFF was er tot
voor kort geen mogelijkheid om subsidies te verkrijgen. De
relancemaatregelen brengen daar verandering in.
De Vlaamse budgetten worden pro rata verdeeld naargelang het aantal
inwoners. Voor Mechelen is er € 1.966.792,69 euro beschikbaar. Voor elke
twee euro die de stad investeert legt de Vlaamse overheid er één euro bij.
De subsidieregeling is recent bekendgemaakt. De exacte bepalingen worden
nog verder uitgewerkt. Onder meer de kwaliteitscontrole die door een
projectstuurgroep zal gebeuren staat nog niet op punt.
Dat neemt niet weg dat een aantal projecten reeds geselecteerd zijn om
meer dan waarschijnlijk van deze nieuwe subsidiekanalen gebruikt te
maken:
- Liersesteenweg; Asfalt op fietspaden tussen Vrouwvliet en R6
- Leestsesteenweg, Asfalt op het fietspad

- Zemstseweg (deel onderhoud, ander deel via fietsfonds)
- Battelsesteenweg, Asfalt op fietspaden
- Rijmenamsesteenweg, verbreden fietspaden
Daarnaast zijn er de pakketten voor asfalt en onderhoud van fietspaden
waar jaarlijks 315.000 euro + 115.000 euro op voorzien is. Ook daarmee
verwachten we nog een aantal ingrepen te doen die via deze weg
subsidieerbaar zijn.
Welke andere projecten nog van deze subsidie gebruik kunnen maken wordt
nog verder bekeken. We streven er alvast naar om het volledige beschikbare
budget te kunnen besteden.
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