
SAVE-Uitwisselingsdag
30/01/19



Gedragsverandering: 
‘De sleutel voor een veilige 

kindvriendelijke buurt’



Geografische kaart 
Ravels:

de centra van de 3 
deeldorpen (Ravels, 
Weelde en Poppel) 
worden doorsneden 
door de gewestweg N12



Deeldorp Poppel



Deeldorp Weelde



Deeldorp Ravels



SAVE-actieplannen: 
actiepunten gericht op kinderen
• Organisatie van een verkeersweek voor leerlingen lagere scholen

• 4e leerjaren: fietsen op verkeersparcours onder begeleiding van lokale politie
• 5e leerjaren: verkeersactiedag (met o.a. dode hoekoefening, tuimelwagen, 

fietsreparatie, busevacuatie, …)
• 6e leerjaren: fietsexamen en verkeersquiz

• Bezoeken van landbouw- en loonbedrijven door scholen: kennismaking met 
grote landbouwmachines die veelvuldig aanwezig zijn in het Ravelse verkeer

• Betrekken jeugdraad en scholen bij verkeersbeleid: enquête gevaarlijke 
punten in de gemeente, reeds meerdere kruispunten die hieruit als 
‘gevaarlijk’ naar voor kwamen werden heraangelegd

• Implementatie Octopusplan voor alle lagere scholen

• Terbeschikkingstelling educatief materiaal aan scholen 
(fietsbehendigheidsparcours, dode hoekkoffer, verkeersparcours en 
verkeerslichten, …)





Herziening gemeentelijk 
mobiliteitsplan

Is momenteel lopende en heeft deels samengelopen met de evaluatie 
van het 3e SAVE-actieplan, waardoor enkele acties hieruit zijn 

meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan.



Mobiliteitsplan: 
acties gericht op kinderen

• Heraanleg schoolomgeving Ravels

• Inrichting zones 30 in woonwijken (in samenwerking/overleg met 
buurtcomités)

• Aanleg veilige, vrijliggende fietspaden (voornamelijk langs gewestwegen)

• Verbeteren halte-infrastructuur openbaar vervoer (OV wordt in Ravels 
hoofdzakelijk gebruikt door schoolgaande jeugd)

• Derdebetalersysteem De Lijn (gemeentelijke tussenkomst van 20% in 
abonnementen)

• Opstellen fietsbereikbaarheidskaart (naar scholen, jeugdlokalen, 
sportterreinen, …)

• Uitwerken VERO (verkeerseducatieve route) voor leerlingen lager onderwijs

• Betere communicatie over mobiliteitscampagnes

• …



Samenstelling verkeerscommissie

• Nieuwe legislatuur, nieuwe samenstelling verkeerscommissie zoals 
voorzien in het nieuwe mobiliteitsplan

• Minder politiek getinte samenstelling, maar opentrekken voor 
geïnteresseerden uit verschillende sectoren (o.a. onderwijs, UNIZO, 
gewone burgers met interesse in mobiliteit, …)

• Zo meer doelgroepen bereiken, betrekken en bewustmaken bij het 
uitstippelen van een goed mobiliteitsbeleid en het realiseren van een 
verkeersveilige gemeente



Dank u voor uw aandacht!

Patrick Van den Borne

Schepen van mobiliteit

Gemeente Ravels


