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European Road Safety Charter workshop en SAVE-Uitwisselingsdag:  

‘Samen-werken aan een verkeersveilige omgeving’  

30 januari 2019 - Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, Leuven 

8u45 Onthaal 

9u15  Plenum:  welkomstwoord door Lode De Witte, gouverneur Provincie Vlaams-

Brabant 

 

9u25  Inleiding uitwisselingsdag ‘Samen-werken aan een verkeersveilige 

omgeving’ door Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder OVK-SAVE vzw 

 

9u35 Voorstelling van een SAVE-gemeente: door Dirk De fauw, burgemeester 

Stad Brugge  

9u50 1ste reeks Workshops: 

1.A Openbare ruimte: ‘Naar een verkeersveilige omgeving’  

Om een verkeersveilige omgeving te creëren, is ruimtelijke ordening of urbanisme een 

ideale hefboom. Toch wordt deze hefboom vaak over het hoofd gezien. Tijdens deze 

sessie leren we hoe via eenvoudige, doch tevens ingrijpende maatregelen onze 

omgeving verkeersveiliger te  maken. 

Met Carl Hanssens (schepen van mobiliteit Stad Sint-Niklaas), Julie Mabilde (Team 

Vlaams Bouwmeester), Wouter Verhaert (Stad Turnhout) en als moderator Willy 

Miermans (professor emeritus) 

1.B Zwaar verkeer: ‘Niet in de nabijheid van kinderen’  

Zwaar verkeer is vaak gevaarlijker verkeer. Kinderen zijn bij conflicten extra kwetsbaar. 

Alle initiatieven die het zwaar verkeer uit de buurt van kinderen houden, zijn dus 

welkom. In deze workshop laten we zien hoe enkele gemeenten dit aanpakken. 

Met May Aernouts (schepen van onderwijs Gemeente Wuustwezel), Axel Weydts 

(schepen van mobiliteit Stad Kortrijk) en als moderator Marc Brouckaert (VIAS 

Institute). 
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1.C SAVE 2.0: ‘Een innoverende manier van werken’  

Reeds 101 Vlaamse gemeenten ondertekenden het SAVE-charter. Dat is goed nieuws. 

In Brugge ontwikkelden we samen met Helmut Paris van MOW een nieuwe aanpak voor 

meer verkeersveiligheid. Met het charter SAVE 2.0 vertrekken we vanuit een concrete 

casus om zo ‘bottom up’ te werken aan meer verkeersveiligheid. 

Met Helmut Paris (verkeerspsycholoog MOW), Bart Slabbinck (Stad Brugge) en als 

moderator Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit). 

10u40 Pauze 

11u 2e reeks Workshops: 

2.A Samen-werken aan verkeersveiligheid: ‘Samen-werken is niet optellen 

maar vermenigvuldigen’  

Zolang iedereen geïsoleerd werkt vanuit zijn hokje, gaat het met de verkeersveiligheid 

maar traag vooruit. Verschillende gemeentediensten kunnen samenwerken en ook 

buiten de gemeentegrenzen zijn er mogelijkheden om veel meer resultaat boeken. Naast 

mobiliteit kan men binnen de gemeente ook vanuit openbare werken, ruimte, jeugd, 

enz. …samenwerken. Betrek ook de lokale politie, de scholen en de verengingen bij acties 

voor verkeersveiligheid. Werk samen met andere gemeenten, de provincie en de 

Vlaamse overheid. 

Met Rozette Reyskens (OVK-bestuurder en schepen van welzijn Gemeente Zutendaal), 

Magali Decloedt (Stadsregio Turnhout), Kris Lambrechts (Provincie Vlaams-Brabant) en 

als moderator Willy Miermans (professor emeritus). 

2.B Handhaving: ‘Sluitstuk van preventiebeleid’  

Om ongevallen te voorkomen, is handhaving belangrijk. Zij vormt het sluitstuk van een 

beleid dat eerst via andere kanalen tot veiliger gedrag wil leiden. Maar controle en 

sanctionering blijven nodig om iedereen, ook de hardleerse bestuurders, aan te zetten 

tot een correct gedrag. In deze workshop gaat bijzondere aandacht naar het 

sanctioneren van overtredingen die kinderen in gevaar brengen. 

Met Gerritjan Maes (korpschef PZ Wetteren-Laarne-Wichelen), Joke Zanders 

(Gemeente Wetteren), David Stevens (fietsbrigade PZ Brussel-Hoofdstad-Elsene) en 

als moderator Marc Brouckaert (VIAS Institute). 

2.C Gedragsverandering: ‘De sleutel voor een veilige kindvriendelijke buurt’  

Het uiteindelijk doel is een aangepast gedrag van elke verkeersdeelnemer. Iedereen is 

zich bewust van het gevaar dat hij loopt of creëert. In deze workshop kijken we hoe 

vanuit  verschillende invalshoeken te werken aan gedragsverandering. 
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Patrick Van den Borne (schepen van mobiliteit Gemeente Ravels), Wim Billet (Mobiel 

21) en Wouter Florizoone (schoolstraat Paridaens Leuven) en als moderator Miguel 

Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit). 

11u50 Plenum: Voorstelling ERSC (European Road Safety Charter) door Karin Genoe 

van VIAS Institute 

 

12u10 Slotbeschouwingen 

 

13u00 Lunch en netwerking 

 

       

 

 


