
 

 

 
 

Beleid en 
organisatie 

Door de deelname aan het project Verkeersveilige Gemeente, onderschrijft je gemeente de missie om samen te 
streven naar NUL verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen. 

De onderstaande visietekst helpt om je collega’s en inwoners hierover in te lichten. Gebruik deze als inspiratie om 
zelf, vanuit de gemeente en de lokale politie, vlot de belangrijkste lijnen van jullie visie op verkeersveiligheid uit te 
schrijven. 

Aanvullend kun je communiceren over de acties op korte of lange termijn, de strategie die de gemeente volgt en de 
partners die hierbij betrokken zijn. 

Een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid steunt op vijf pijlers: 
beleid en organisatie 
educatie en communicatie 
infrastructuur 
handhaving 
monitoring en evaluatie 

Deze infofiche gaat over de pijler Beleid en organisatie en is een onderdeel 
van de infofiches verkeersveiligheid voor gemeenten. Kijk voor alle infofiches 
op www.provincieantwerpen.be,  infofiches verkeersveiligheid. 

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


 

 
 
 
 
 

 
 

 

Beleid en organisatie 

Gemeentelijke visietekst 
‘Verkeersveilige Gemeente’ 

Door onze deelname aan het project Verkeersveilige 
gemeente van de provincie Antwerpen werken we van
uit onze gemeente mee aan verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid maakt een integraal deel uit van ons 
beleid. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelij
ken willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen 
en versterken. Het is belangrijk dat onze visie op alle ni
veaus en door alle medewerkers van onze gemeente 
gedragen en uitgevoerd wordt. 

We werken bewust rond de 5 pijlers van verkeers
veiligheid (de 5 E’s): 

1. beleid en organisatie (Engagement) 
2. educatie en communicatie (Education) 
3. infrastructuur (Engineering) 
4. handhaving (Enforcement) 
5. evaluatie (Evaluation) 

Voor elk van deze 5 pijlers leggen we de prioriteiten vast 
op korte en lange termijn en voorzien we een regelma
tige evaluatie. Als gemeente vinden we het belangrijk 
om nauw samen te werken met onze lokale politie en 
alle maatschappelijke actoren. Samen brengen we de 
risico’s in kaart en werken we maatregelen uit om die 
te verminderen. 

We zijn er ons als gemeente van bewust dat niet alle 
prioritaire maatregelen populair zullen zijn. We geloven 
erin dat we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren 
door gedurfde keuzes te maken en deze consequent te 
volgen. Hierdoor willen we een sterker draagvlak creëren 
voor het samenwerken aan verkeersveiligheid en een 
veiliger verkeersgedrag van al onze inwoners stimuleren. 

TIPS 

1. Maak per pijler enkele prioritaire acties kenbaar. 
2. Vermeld in de communicatie met je inwoners 

altijd het aanspreekpunt binnen je gemeente 
voor dit verkeersveiligheidsproject. 

3. Vraag de onderstaande logo’s van jullie project 
partners op bij 
verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be 

Meer info? 

Team verkeersveiligheid 
Provincie Antwerpen 
03 240 66 13 
verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be 
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