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Hoe is het SAVE label tot stand gekomen? 

• Het uitwerken van het SAVE charter en het behalen van het SAVE 
label is een product van een intense samenwerking van de 
verschillende diensten.

• Voorheen ieder dienst op zijn eiland.

• Belang van samenwerking is cruciaal voor het behalen van het SAVE 
label



Belang van samenwerking 

• Gemeentebestuur 

• Dienst openbare werken

• Vrije tijd

• Dienst welzijn

• Scholen

• Provincie

• Dienst mobiliteit



Samenwerking met:

->Dienst openbare werken 

• Aanleg van een veilige verbindingsweg voor de zachte weggebruiker, 
fietsstraten

• Plaatsen van snelheidsremmers en aanleg van zebrapaden

• Plaatsen van Juliepalen voor een veiligere schoolomgeving



Samenwerking met:

->  Politie

• Preventieve controles

• Verkeerscommissie 

• Politietoezicht aan de schoolomgeving ‘smorgens en ‘s avonds

• Expertise op vlak van handhaving en ongevallenanalyse

• Cursus “opfrissen van de verkeersregels naar de bevolking”



Samenwerking met :

->Scholen

• resulteerde in scholenoverleg

• Jaarlijks fietsexamen

• Zichtbaarheid schoolomgeving verhogen door plaatsen van Juliepalen



Locatie scholen



Parcours

• Leerlingen vertrekken individueel met de fiets

met een tussentijd van 1.30 minuten.



Aanpak fietsexamen

• Briefing vrijwilligers , opmaak en verwerking van de formulieren om 
de leerlingen te beoordelen 

• Reservering fietshelmen,eventueel fietsen (fietspunt Genk)

• Communicatie met de politie (datum fietsexamen, reservering 
fluohesjes met rugnummer en schrijfmappen voor de vrijwilligers)

• Bewegwijzering van het parcours: 14 dagen op voorhand zodat de 
ouders met de kinderen al kunnen oefenen,PP met foto’s  werd 
uitgewerkt om het gemakkelijk te maken voor ouders en kinderen. 



Voorbeeld van PP uitwerking :Knelpunt : Rotonde centrum 

• Rotonde zonder fietspad

• Bij het oprijden van een rotonde geeft de fietser voorrang 

aan de weggebruikers die op de rotonde rijden.

• Rij niet uiterst rechts op de rijbaan maar in het midden en maak u goed zichtbaar.

• Steek de rechterarm uit als je de rotonde wilt verlaten. 

• Geef voorrang aan voetgangers die de weg oversteken

• Nader je de rotonde? Kijk achterom en fiets naar het midden van je rijstrook

• Bestuurders die al op de rotonde rijden, hebben voorrang. 

Als je aan een rotonde komt, moet je dus vertragen en indien nodig stoppen.

• Rij de rotonde op als de weg vrij is

• Fiets op de rotonde in het midden van de rijstrook

• Wil je de rotonde verlaten? Steek je arm uit naar rechts



Fietsbrevet



Samenwerking met:

-> Provincie

• Subsidies aanvragen ivm fietspaden op de fietsroutenetwerken

• Advisering in mobiliteitsprojecten



Samenwerking met: 

->Dienst welzijn 

• Cursussen gericht naar senioren voor opfrissen verkeersregels en 
elektrisch fietsen

->Dienst vrije tijd

• Voorzien van gratis feestbussen bij organisatie van evenementen in 
de gemeente



Samenwerken met:

-> dienst mobiliteit

• Begeleiding van het fietsexamen

• Scholenoverleg

• Actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan

• Verkeerscommissie 

• Uitwerking diverse mobiliteitsprojecten 



Resultaten na 1 jaar SAVE label

• Nieuwe dynamiek over verkeersveiligheid samen met de betrokken 
diensten

• Mobiliteitscommissie die kort op de bal speelt

• Scholenoverleg en fietsexamen


