
Welkom 
op het online Schakelmoment
 

Coaching Verkeersveilige gemeente 

We starten zo dadelijk om 10.00 uur 



  

Enkele spelregels
 

1. Elke deelnemer zet het geluid uit. 
2. Wil je graag aan het woord ? Steek je virtuele hand op tijdens het 

interactief gedeelte. De moderator zal jou het woord geven. 
3. De chatfunctie wordt niet gebruikt. 
4. De presentaties van de sprekers worden in de loop van volgende week aan 

jullie bezorgd. 



   

 

  

 

 

PROGRAMMA
 
10.00 uur Verwelkoming (Kirsten De Mulder, VSV) 

10.05 uur Toespraak (Luk Lemmens, Gedeputeerde voor Mobiliteit, Provincie 
Antwerpen) 

10.15 uur 10 goede praktijken – deel 1 (Marjolein de Jong, TRIDÉÉ) 

10.55 uur PAUZE 

11.05 uur 10 goede praktijken – deel 2 (Marjolein de Jong, TRIDÉÉ) 

11.35 uur Verdere verloop project Verkeersveilige gemeente (Provincie Antwerpen – 
OVK) 

11.45 uur Wat kan de VSV nog voor u betekenen? (Ine Herten, VSV) 

11.50 uur Slot (Cathy Berx, Gouverneur, Provincie Antwerpen) 

12.00 uur Einde 



TOESPRAAK 
GEDEPUTEERDE 

LUK LEMMENS 



10 GOEDE PRAKTIJKEN 

DEEL 1 



 

 

Breed gedragen lange termijn visie
 

1. Verkeersveiligheid voor iedereen 
(van jong tot oud, proactief, preventief, zelfverklarend) 

2. Verkeersveiligheidsprincipes als basis 
(werken aan verkeersveiligheid is complex en vraagt vakkennis) 

3. Beknopte visie op hoofdlijnen 
(basis voor beleid, plannen, participatie, communicatie) 

4. Brede inbedding verkeersveiligheid 
(werken aan alle pijlers in onderlinge samenhang) 



   

 
 

Werk samen, bundel krachten
 

1. Ͱ̮̮Θ Ε͊ϸ͊Λ͔ μΛΉΡ ͼ̻͊θϡΉΘ Θ͊Ήμ Ϭ̮ ̼ΩΛΛ͊ͼ̮·μ ͊ϲε͊θφμ 
̻͊Λ̮ͼ͊ͼθΩ͊ε͊ ͷΟͨ θΩϬΉ̼Ή͊ ΟΊΟ ΅ 

2. Π͊θΘ μ̮Ρ͊ Ρ͊φ ε̮θφΉΕ͊ ͆Ή͊ ͊͊ Ά̮φϡϡθΛΉΕΘ͊ 
Ϭ͊θ̻Ω͆͊Ά͊Ή͆· Ά̻̻͊͊ Ε͊ϡͼ͆ Ωϡ͆͊θ͊ μ̼ΆΩΛ͊ ΄΄΄ 

3. Bewaak de breed gedragen visie en uitgangspunten 
bij plannen, ontwerpen, communicatie, participatie, ... 



 

  

 
 

  
 

 

 
  

 
  

   

 

10 goede voorbeelden 

Intern overleg 
Kristof Welters, schepen van mobiliteit 

Het Ambraskoord 
Marc Van Bruel, mobiliteitsambtenaar 

Groene fietsroute 
Dirk Sterckx, mobiliteitsambtenaar 

Samenwerken met de buren 
Gert Van Echelpoel, mobiliteitsambtenaar 

Actieve inbreng participatie 
Nele Muys, mobiliteitsambtenaar 

Werken rond grijze punten 
Iris Denies, Politiezone Voorkempen 

Samen optrekken bij participatie 
Luc Redig, schepen van mobiliteit 

Fietsontmoetingsplaats 
Raf Bogaerts, mobiliteitsambtenaar 

Autoluwe wijken en ANPR 
Bert Schepers, mobiliteitsambtenaar 

Evalueren van maatregelen 
Bert Celis, schepen van mobiliteit 
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1. Westerlo – intern overleg
 



 
 
 

  

 

 

2. Oud-Turnhout – samenwerken
 
Wat 
Binnen de gemeente 
• Verschillende domeinen binnen de gemeente 

(intern overleg mobiliteit) 
Samenwerken met andere gemeenten 
• Gemeenten binnen de 


Politiezone Regio Turnhout (7 gemeenten)
 
• De stadsregio Turnhout: Beerse, Oud-Turnhout, 

Turnhout en Vosselaar. 
• Buurgemeente (Turnhout) vast vertegen

woordigd in IOM
 
• Frequent individueel contact 


met andere buurgemeenten buiten
 

Waarom 
•	 Kennisdeling – kruisbestuiving – 

efficiënte tijdsbesteding/indeling 
•	 Gemeentelijke visies 

afstemmen en gezamenlijke stand
punten innemen (vb. VVR) 
•	 Eenheid in uitgangspunten 

voor ontwerp (leesbare infrastructuur) 
•	 Afspraken over planning, 

werkzaamheden en omleidingen 
•	 Samen overleg met AWV / MOW 
Tips 
•	 Duidelijke afspraken doel en mandaat 

de Stadsregio • Online agenda en verslag 



 
 

 

3. Brasschaat – actieve inbreng bij participatie 

Wijkgerichte mobiliteitsworkshops 
• Ruim 100 deelnemers verdeeld over 8 

werktafels 
• 8 moderatoren: mix van gemeentelijke 

mobiliteitsexperts, studiebureau Mint, 
verkeerspolitie en afgevaardigden van 
de wijkvereniging Hoge Akkersbloei 

• Resultaat: 8 verschillende wijkplannen 
met tendensen en vraagstukken 

Doelstelling: OPLOSSINGSGERICHT aan de slag met 
de maatregelencatalogus (zie kleurcategorie) - consensusmodel 



 

 

3. Brasschaat – actieve inbreng bij participatie 

Vervolgtraject: Focusgroepen 
•	 Samenstelling: 1 afgevaardigde per 

werktafel 
•	 2 afgevaardigden van de wijkvereniging 
•	 Mobiliteitsmedewerkers gemeente 
•	 Verkeerspolitie
 
•	 Doelstelling: van 8 wijkplannen naar 1 
•	 1e focusgroep werden de prioriteiten 

bepaald waaraan het finale wijkplan 
moet voldoen. 



 

4. Ranst – samen optrekken bij participatie
 

Sterke samenwerking tussen politie, politiek & 
administratie 

Pluspunten • Maandelijkse commissie mobiliteit en 
1. Burgers krijgen inspraak 

openbare werken 2.	 Idee komt van hen 

Communicatie naar de burger bij participatie: 
• Hoe ver moet je gaan? 
• (deel van de) straat, buurt, dorp? 

Impact bewonersvergadering, infovergadering 
wordt beïnvloed door de vorm: 
•	 Bv. 6 gezinnen uitnodigen en oplossing zoeken
 

en wordt ook gedragen 

Leerpunten 
1.	 Betere communicatie over 

'minder populaire' maatregelen 
2.	 Noodzaak om grote verhaal ook 

mee te geven 

• Steekproef in heel het dorp 



5. Arendonk – groene fietsroute 

Verbinding met 
Turnhout 

Route voor scholieren 

Alternatief voor 
fietsostrade en gewestweg 



Pauze
 



10 GOEDE PRAKTIJKEN
 
DEEL 2 



 
   

 
    

  
 

    

   
  

 
  

Voor: 
•	 Onduidelijk en groot kruispunt 6. Bonheiden • Fietsontmoetingsplaats, leerlingen staan op gevaarlijke plaatsen 

van kruispunt 

Aanpassing 
•	 Samenwerking scholen en gemeentebesturen 
•	 Voorstel inrichting door leerlingen van 2 scholen Sint-Katelijne-

Waver met een dubbele fietsbaar, fietspomp, fietsgereedschap, 
hoogzitter, vuilbak enz. 

•	 Verbetering veiligheid op kruispunt 

Na: 
•	 Fietsstraat tussen Bonheiden en scholen Sint-Katelijne-Waver 
•	 Regionaal fietsontmoetingsplaats 
•	 Fietsstraat heeft overal voorrang 
•	 Nu gebruiken senioren de locatie ook als afspraakpunt, met vraag 

om aangepaste banken te voorzien 

5 jaar later: nog geen interventies 
•	 Helder kruispunt, wie voorrang heeft, wat de regel is 



  

 
 

7. Herselt – het ambraskoord 

Wat? 
Digitale toepassing van het 18 meter koord. Binnen de rode 

zone geen zicht-belemmerende objecten hoger dan 80 cm.
 

Waarom? 
Waarborgen zicht op het kruispunt - vooral bij belangrijke 

kruispunten (wagens blokkeren het fietspad minder vaak, 

fietsers hebben beter zicht).
 
Vermijden van discussie over de obstakelvrije zone
 

Wie gebruiken het 
Politie en gemeente – ook in het kader van GAS boetes 



  
 

8. Berlaar – autoluwe wijken en ANPR 
Wat 
Toegang tot een straat beperkt tot vergunninghouders 

Waarom 
1.	 Wegenis- en rioleringswerken Pastorijstraat 

(drukste as van Berlaar-centrum: >900 pae/u in ochtendspits) 

2.	 Hertstraat niet geschikt voor hoge 
verkeersintensiteiten 

Wie, welke partijen 
1.	 Bewoners (participatieavond, gerichte communicatie, 

huisbezoeken, ...) 

2.	 Lokaal Bestuur Berlaar 
3.	 Lokale Politie Berlaar-Nijlen 
4.	 GASAM (interlokale vereniging GAS) 

5.	 Externe aanbieder 



 

 
 

 

 
 

 

 

8. Berlaar – autoluwe wijken en ANPR 
Hoe 
1. C3 uitgezonderd vergunninghouders 
2. Handhaving via ANPR-camera's 
3. Webplatform met frontoffice voor bewoner / 

vergunninghouder (̻͊Ά͊͊θ ͊Ήͼ͊ ϡΡΡ͊θεΛ̮φ͊ θ͊ͼΉμφθ͊θ͊ ̻͊ϸΩ͊Θ͊θμ ΅) 

Voordelen en aandachtspunten 
1. Zeer goed resultaat ( <=> plaatselijk verkeer) 

2. Participatie (gedragen project bij bewoners ondanks eigen inspanningen, 

nadelige effecten en risico op boetes) 

3. Negatieve opmerkingen van andere inwoners 
 "Privé-straat gecreëerd" 
 "Ik betaal ook wegenbelasting" 
 "Waarom niet in mijn straat?" 

4. Arbeidsintensief: 
 Bij opstart 
 Opmaak pv's (gemiddeld 750 pv's/maand) 
 Verwerking GAS-boetes 



 
 

 

 

 

 

9. Malle – werken rond grijze punten
 

• 55 kleuter- lagere en middelbare scholen 
• Duizenden jongeren tussen 2,5jaar en 18 jaar 
• Verplaatsing naar scholen van 4 gemeenten 

Veilige schoolomgevingen = belangrijk beleidspunt 
voor zowel politiezone als gemeente. 

VKO – onderregistratie – doelgroep: 
• Fietsers laagste registratiegraad 
• Minder zwaar gewond 
• Eenzijdige ongevallen 
• Fiets-fiets ongevallen 
• Kinderen 

• Kinderen (>15j.) en ouderen (<60j.) 
• Voetgangers 
• Bestuurders gemotoriseerde tweewielers 
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10. Nijlen – evalueren van maatregelen 



 
VERDER VERLOOP PROJECT 

VERKEERSVEILIGE 
GEMEENTE 



25 7/12/2020-





 

   

Stap 3: uitvoering 

2020 
• zelfevaluatie én actieplan 

• met ondersteuning VSV - studiebureau Tridée 

• na het schakelmoment  actieplan naar SharePointpagina provincie Antwerpen 

2021 
• uitvoeren actieplan 

• focus op minstens 1 actiepunt per pijler 

• methodiek ‘plan-do-check-act’ 

• met ondersteuning provincie Antwerpen, diensten van de gouverneur en OVK 

• aanspreekpunt verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be 

mailto:verkeersveiligegemeenten@provincieantwerpen.be


Aanbod vanuit provincie
 

28 - 7/12/2020 



 

 

  

 
 

De rol van OVK
 

•	 Save label: wordt uitgereikt na het 

behalen van de specifiek SAVE
 
doelstellingen in het actieplan.
 

Ondersteuning door SAVE medewerkers van OVK 

• Wieland Claes – wieland.claes@ovk.be 

• De Cleen roel.decleen@ovk.be 

Contactgegevens 
Haachtsesteenweg 1405 – 1130 Brussel - Tel. 02/427.75.00 

29 - 7/12/2020 

mailto:wieland.claes@ovk.be
mailto:roel.decleen@ovk.be
http:02/427.75.00


 WAT KAN DE VSV NOG
 
VOOR U BETEKENEN? 



 

 

 

mensen en verenigingen 

professionals 

secundair onderwijs 

basisonderwijs 

Voor iedereen 
van 0 tot 99 jaar 

Verschillende 

doelgroepen
 

Inspelend op 
actualiteit 



 

OPLEIDINGEN
 

•	 Mobiliteitsacademie 

•	 Kalender op website 

•	 In company mogelijk 

•	 Online opleidingen 

•	 E-learnings 

•	 Webinars 

•	 ΅ 

•	 Opleidingen voor politie i.s.m. 
politiescholen 



VLAAMS CONGRES VERKEERSVEILIGHEID 2021
 



MOBI-CAFÉ 

• Lerend netwerk 
• 2 x jaar 
• Doelgroep: (ex)-deelnemers
 

coaching verkeersveilige
 
gemeente en fietsbeleid
 

• Concreet thema 
• Eigen cases 



EN NOG VEEL MEER…
	

• Groot aanbod voor kleuter-, lager en secundair onderwijs
 
• Begeleiding veilige schoolomgeving 
• Sensibiliserende materialen 
• Campagnes 
• Aanbod voor bedrijven 
• ΅ 

Een volledig overzicht op www.vsv.be 

http://www.vsv.be/


SLOT 
GOUVERNEUR CATHY BERX
 



 

Bedankt
 
Presentaties ontvang je in de loop van volgende week
 

Veel succes! 
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