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Provinciale milieudag
8 juni 2021

Proefopstellingen, hoe pak je dat aan? 
Stefanie Van Looveren, adviseur Mobiliteit
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• Camera en microfoon uitschakelen tijdens de presentatie 

• Vragen stellen kan ofwel

• via de chat - Magali De Wachter coördineert

• via het handje – op het einde van de sessie

• Dit overleg wordt opgenomen

• De opname en de presentatie worden na afloop gedeeld op deze webpagina
(opname niet openbaar)

Praktische afspraken voor deelnemers

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/regiowerking/studiedagen/provinciale-milieudag.html
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Fietsbeleid Mobiliteitsplanning

Mobiliteitsmanagement Verkeersveiligheid

DMOB
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1.Team Verkeersveiligheid

2.Traject Verkeersveilige Gemeente

3.Infofiches proefopstellingen

Overzicht
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1. Team verkeersveiligheid
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MISSIE

Geen verkeersslachtoffers meer
in de provincie Antwerpen…

tegen 2030!
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VISIE: Werken aan verkeersveiligheid in de Provincie Antwerpen

• We streven naar 0 verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen tegen 2030

• We dragen bij aan een verkeersveilige samenleving 

• We brengen gemeenten en politiezones kennis en inzicht bij in verkeersveiligheid 

• We helpen gemeenten en politiezones om een eigen verkeersveiligheidsplan uit te voeren

• We realiseren dat op een praktische en duurzame manier door samenwerking met alle 
mogelijke partners.

Team verkeersveiligheid
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Aanpak = gestoeld op 5 pijlers

Team verkeersveiligheid
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individuele begeleiding & ondersteuning

infofiches

vorming en netwerken

nieuwsbrief

Aanbod vanuit provincie Antwerpen
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2. Traject Verkeersveilige Gemeente

Individuele begeleiding & ondersteuning 
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• federale diensten van de gouverneur

• vzw Ouders van Verongelukte Kinderen

• Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

(opdracht aan studiebureau Tridée)

Traject Verkeersveilige Gemeente
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Traject Verkeersveilige Gemeente
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Engagement van gemeente en politiezone
• Proactieve aanpak

• Ongevallenanalyse en -preventie zijn even belangrijk

• Verkeersveilig voor iedereen
• De inrichting van de openbare ruimte moet toegankelijk en leesbaar zijn 

voor zowel het 8-jarig meisje als haar 80-jarige grootvader

• Rekening houden met álle weggebruikers

• Zelfverklarende infrastructuur
• De inrichting van de weg stuurt het gedrag van de weggebruiker.

• Samenwerking: inzet van verschillende partners
• Intern en extern samenwerken en communiceren zijn cruciaal: 

ze creëren duidelijkheid en draagvlak

Traject Verkeersveilige Gemeente
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3. Infofiches proefopstellingen

Uittesten om goed te beslissen
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Wat is een proefopstelling?

• tijdelijke inrichting van de openbare ruimte

• tijdens vooraf bepaalde periode

• gewenste eindsituatie op het terrein 

• simuleren

• evalueren
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Voordelen van een proefopstelling

Meer inzicht
Onderbouwd en 

transparant 
beslissen

Draagvlak voor de 
beslissing
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Valkuilen van een proefopstelling

ondoordacht te kort misleidend polariserend verwarrend onaf
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Stappen in het leerproces

Voorbereiding

UitvoeringEvaluatie
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Fiches en opbouw

• Voorbereiding  >  Uitvoering  >  Evaluatie

Fiche algemene aanbevelingen

• Schoolstraat 

• Fietsstraat of fietszone

• Kruisingen

• Verkeersfilter

• Eenrichtingsverkeer

• Snelheidsregime

• Functieverandering parkeerplek

Themafiches
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Voorbereiding

Fundeer en zorg voor een helder verhaal

- Kern van de maatregel

- Motiveer je keuze, wat is je doel

- Wat wil je leren
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Voorbereiding

Organiseer

- Wie doet wat wanneer?

Communiceer

- Over de inhoud van de maatregel

- Over de opvolging van de maatregel
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Uitvoering

Op het terrein

- Werk het concrete opzet uit

- Zorg voor een positieve ervaring



24 - 8/6/2021

Evaluatie

Bepaal hoe je 
succes meet

Hou de vinger 
aan de pols

Neem een 
besluit

Trek lessen

Vooraf Tijdens Aan het eind Achteraf 
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Aan de slag

Infofiches proefopstellingen 

• beschikbaar vanaf 1 juli 2021 

• op de website van de provincie Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/aanbod-verkeersveiligheid/infofiches-verkeersveiligheid.html


26 - 8/6/2021

Aan de slag

Op de hoogte blijven 

via de nieuwsbrief Verkeersveilige Gemeente

Vragen of kandidaat voor traject Verkeersveilige Gemeente:

• tel 03 240 66 13

• e-mail verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/aanbod-verkeersveiligheid/nieuwsbrief-verkeersveilige-gemeente.html
mailto:verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be


Bedankt!
Zijn er vragen?

team Verkeersveiligheid
dienst Mobiliteit

www.provincieantwerpen.be
verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be
T +32 3 240 66 13

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/verkeersveilige-gemeente.html

