Maak het verschil met veilig verkeer
Memorandum lokale besturen 2019-2025
U bent verkozen. Proficiat! Geen beter thema om het verschil te maken dan veilig verkeer en duurzame
mobiliteit. Het is het thema bij uitstek waar mensen echt van wakker liggen. Mobiliteitsproblemen en
verkeersonveiligheid scoren steevast hoog in de gemeente- en stadsmonitor. In uw gemeente is dat niet
anders.
Steden en gemeenten hebben een sleutelpositie om ons verkeer veiliger te maken. Als lokale mandataris
kan u er in deze legislatuur mee voor zorgen dat uw stad of gemeente binnen enkele jaren beschikt over
veilige infrastructuur, een performante verkeershandhaving en weggebruikers die weten hoe ze zich veilig
moeten gedragen.
Dat is een heel grote uitdaging, maar het goede nieuws is dat wij u daar als VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) erg graag mee helpen. In opdracht van de Vlaamse overheid bieden we u en uw
gemeente de komende jaren professionele ondersteuning aan om de verkeersveiligheid en de duurzame
mobiliteit te verbeteren, en tot gedragswijziging in het verkeer te komen. Uw inwoners zullen u dankbaar
zijn.

Een goede start is het halve werk
De eerste maanden zijn cruciaal in een nieuwe legislatuur. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat veilig
verkeer en duurzame mobiliteit van in het begin verankerd zitten in de beleidsplannen: in het
bestuursakkoord en het mobiliteitsplan.
Om uzelf als (nieuwe) mandataris een vliegende start te garanderen, organiseren we als VSV in elke
provincie een Mobiliteitsbad (“Mobibad”). We laten u o.a. kennismaken met de verhalen van ervaren
politici die concrete realisaties komen toelichten en uitleggen hoe zij dit thema op de agenda hebben
kunnen zetten in hun gemeente.

5 concrete engagementen die niet in uw beleid mogen ontbreken
1. We gaan voor een onderbouwd beleid op vlak van veilig verkeer en duurzame mobiliteit
2. We garanderen elk kind en elke jongere in onze gemeente een doorgedreven verkeers- en
mobiliteitseducatie
3. We sensibiliseren onze inwoners permanent rond veilig en duurzaam verkeer, en
gedragswijziging.
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4. We zorgen voor slimme ambtenaren, politiemensen en adviesraden
5. We geven als lokaal bestuur het goede voorbeeld

Wij helpen u graag om deze beloftes waar te maken
Beloftes opnemen in een beleidstekst is één ding, ze in de realiteit waarmaken is een andere zaak. U staat
er gelukkig niet alleen voor. Voor elk van bovenstaande zaken kan u een beroep doen op de VSV. Over de
tarieven hoeft u zich geen zorgen te maken. De VSV werd opgericht door het Vlaams Parlement en biedt
haar initiatieven gratis of aan zeer democratische prijzen aan.

1. We gaan voor een onderbouwd beleid op vlak van veilig verkeer en duurzame mobiliteit
Kennis is macht. Op vlak van mobiliteit en veilig verkeer is dat niet anders. Het is belangrijk dat u als
beleidsmaker goed gewapend het strijdtoneel kan betreden om de komende jaren om een sterke visie
een goed onderbouwd beleid te ontwikkelen. Via het Mobibad kan u een vliegende start nemen. Door
deel te nemen aan het Vlaams Congres Verkeersveiligheid, het Fietscongres, Fietsgemeente/stad kan u de
nodige inspiratie opdoen om een performant en vernieuwend beleid te voeren. Steden en gemeenten die
de komende jaren een diepgaande verbetering willen doorvoeren kunnen instappen in één van de
coachings die we aanbieden.
2. We garanderen elk kind en elke jongere in onze gemeente een doorgedreven verkeers- en
mobiliteitseducatie
Elke basisschool moet in alle kleuterklassen en leerjaren aan verkeers- en mobiliteitseducatie doen. Daar
bestaan bindende eindtermen over. De VSV biedt alle Nederlandstalige basisscholen een uitgebreid en
vooral praktijkgericht aanbod en gratis vorming daarover aan. Nog niet alle basisscholen nemen deel aan
onze voetgangers- en fietsbrevettenwerking (van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar). Op het
einde van de volgende beleidsperiode zouden alle basisscholen in uw gemeente dan ook met uw steun
een gouden “medaille Verkeer op School” moeten kunnen behalen. Elk VSV-initiatief waaraan een
basisschool deelneemt, levert een punt op.
Ook voor secundaire scholen heeft de VSV een uitgebreid aanbod. Logisch ook, want tieners zijn de meest
kwetsbare weggebruikers op onze wegen. Vanaf 1 september 2019 is er dan ook een bindende eindterm
hierrond voor de eerste graad. Alle secundaire scholen op uw grondgebied zouden dan ook (liefst op uw
kosten) moeten deelnemen aan onze Verkeersweken: dat zijn ervaringsgerichte workshops, aangepast
aan de leeftijd van de jongeren, begeleid door VSV-lesgevers.
Ook onze Mobibus voor de tweede graad is populair en wordt door heel wat gemeenten en politiezones
betaald in plaats van de scholen.
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Meer info vindt u op www.verkeeropschool.be.
3. We sensibiliseren onze inwoners permanent rond veilig en duurzaam verkeer, en
gedragswijziging
Gemeenten staan dicht bij hun inwoners. Omdat ze weten wat er leeft, kunnen ze een belangrijke rol
spelen naar sensibilisatie. Bijvoorbeeld met de succesvolle Beloofd-campagnes van de VSV. Je kan gratis
gebruik maken van al het materiaal dat de VSV hiervoor heeft ontwikkeld. Ga naar www.beloofd.be en
klik op “maak je lokale campagne”. Zo kan je met je inwoners je eigen Beloofd-campagne realiseren.
4. We zorgen voor slimme ambtenaren, politiemensen en adviesraden
Een gemeente is maar zo slim als haar medewerkers. Daarom organiseert de VSV jaarlijks tientallen
vormingen voor lokale politici en ambtenaren over diverse thema’s. Kan je je moeilijk verplaatsen? Geen
probleem, we kunnen ook een coaching of opleiding organiseren in je eigen gemeente. Ook voor de
politie hebben we een uitgebreid aanbod.
Meer info: http://www.vsv.be/opleidingen/mobiliteitsacademie
5. We geven als lokaal bestuur het goede voorbeeld
Als u een boodschap wil overbrengen naar uw inwoners, is het belangrijk die zelf ook actief mee uit te
dragen. Als werkgever heeft een lokaal bestuur dus ook een belangrijke opdracht. Uw gemeente heeft
vast heel wat eigen voertuigen. U mag er niet aan denken dat één van die voertuigen betrokken raakt bij
een ernstig verkeersongeval. Met “Safe2Work” heeft de VSV een uitgebreid aanbod om de
verkeersveiligheid te verbeteren. U kan dat mee promoten bij bedrijven en organisaties in uw gemeente,
maar ook de werknemers van uw gemeente kunnen hieraan deelnemen. Meer info op
www.safe2work.be.

Nuttige links
www.mobibad.be
www.vsv.be
www.veiligverkeer.be
www.beloofd.be
www.verkeeropschool.be
www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be
www.safe2work.be
www.rijbewijzer.be

Meteen goed uit de startblokken
Overzicht van alle opleidingen en congressen
Informatie, tips, graphics en filmpjes over veilig verkeer
Verkeersveiligheidscampagnes over actuele thema’s
Ruim aanbod voor uw basis- en secundaire scholen
18 maart 2019. Een hoogdag die u niet mag missen
Voor veilige werkgevers.
Voor iedereen die wat wil weten over de rijopleiding
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U kan op de VSV rekenen. 6 jaar lang.
Heeft u vragen rond veilig verkeer en duurzame mobiliteit? Lokale besturen en politiezones zijn voor ons
een ontzettend belangrijke partner. Wij helpen u dus graag het verschil te maken in uw stad of gemeente.
Aarzel niet om ons te contacteren via info@vsv.be.
Veel succes!
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