Persbericht

Actie Boekentas : De Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets
promootte deze voormiddag de campagne in Oudergem.
Deze voormiddag om 8 u promootte de Brusselse Staatssecretaris voor
Verkeersveiligheid Bianca Debaets de “Actie Boekentas”. Onder de gezamenlijke
leiding van de Cel Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit, de Hoge Ambtenaar van
de Brusselse agglomeratie en de zes Brusselse politiezones heeft deze actie als doel
kinderen en ouders te leren de juiste houding aan te nemen in het verkeer, zodat ze
het hele jaar door veilig naar school kunnen gaan.
Bianca Debaets, vergezeld van twee politieagenten, deelde sensibiliseringsmateriaal
uit in de nabijheid van twee scholen in de gemeente Oudergem: de Vrije
Basisschool Sint-Lutgardis (NL) en l’Athénée Royal Auderghem (FR).
De Staatssecretaris sprak met de kinderen en de ouders om hen ertoe aan te sporen
de verkeersregels in de nabijheid van de scholen na te leven. Ze ontmoette ook de
directrice van de Vrije Basischool Sint-Lutgardis die de hulpmiddelen bestemd voor
de leerkrachten van haar school vandaag ontving.
Als bijlage kan u een paar foto’s vinden van de actie. Hieronder vindt u ook wat
praktische informatie en cijfers over de Actie Boekentas.
Perscontact: *Pierre MIGISHA 0475/720.412 –
pmigisha@debaets.irisnet.be

Actie Boekentas : het hele jaar door, veilig op weg naar school !
Wanneer?
De actie boekt steeds meer succes sinds zijn opstart in 2006.
Het uitdelen van educatief materiaal vindt voornamelijk plaats in september.
Verkeersveiligheidslessen worden gegeven het hele jaar door.

Samenwerking
Dit initiatief vloeit voort uit de nauwe samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, de
Brusselse politiezones, de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel
Hoofdstad en de Brusselse Staatssecretaris van Mobiliteit Bianca Debaets.
Aantal scholen
De zes Brusselse politiezones staan in voor de verdeling van het materiaal in de 450
Brusselse basisscholen.
Doelstelling?
Voor kinderen vormt de weg van thuis naar school en terug het grootste deel van
hun dagelijkse verplaatsingen. Op dit traject kunnen ze dus goede gewoonten
aanleren, alsook veilig gedrag.
Het nieuwe schooljaar is het moment bij uitstek om goede gewoontes aan te leren
om veilig naar school te gaan.
Wat?
De campagne stelt aan scholen een reeks ludieke en geïllustreerde items ter
beschikking, die leerkrachten toelaten het thema verkeersveiligheid makkelijk en
aangepast aan de leeftijd in het lessenpakket te integreren. Zo kunnen leerlingen
vertrouwd gemaakt worden met deze materie aan de hand van een geheel van
spelletjes en goede raad om zich op gelijk welke vervoerswijze veilig naar school te
verplaatsen in een stedelijke omgeving!
Deze campagne richt zich eveneens tot de ouders en biedt hun de kans om zich ten
volle bewust te worden van hun voorbeeldfunctie voor kinderen.
Specificiteit van deze actie/belang?
o
Tijdens de ‘Actie boekentas’ worden aan de Brusselse scholen ruim 145.000
kalenders, folders met spelletjes, bladwijzers, brieven voor de ouders uitgedeeld. De
publicaties focussen op enkele gouden veiligheidstips voor het traject naar school.
o
De ouders en kinderen krijgen ook de kans om kennis te maken met de
agenten van de lokale politie die instaan voor de verkeersveiligheid en met de
acties die ze opzetten.
o De actie richt zich zowel tot de leerkrachten als de leerlingen – vooral van 5 tot 12
jaar- en de ouders!
Tools:
Voor de klas: een grote kalender waarop de leerkrachten de belangrijkste
gebeurtenissen van het jaar kunnen noteren terwijl geregeld gewezen wordt aan de
leerlingen op een aantal essentiële regels rond verkeersveiligheid;
Voor de leerlingen: een spelletjesboekje met tips, aangepast aan elke
leeftijdscategorie, waarmee de kinderen spelenderwijs de juiste, veilige houding in
het verkeer aanleren;
Voor de ouders: een bladwijzer voor de schoolagenda van hun kind en een brief
met uitleg over de Actie Boekentas;
Voor de leerkrachten: een informatieblad waarin de bestaande tools en projecten
rond verkeersveiligheid en de activiteiten van de politiezones opgesomd worden.
Gegevens over de ongevallen met kinderen in BHG

De laatste beschikbare gegevens dateren van 2012:
In 2012 waren er 268 verkeersongevallen met kinderen tussen 5 en 12 jaar in het
BHG. Er is geen significant verschil tussen het aantal meisjes en jongens.
Onder slachtoffers verstaat men het aantal gewonde of overleden kinderen. In 2012
was er gelukkig geen dodelijk slachtoffer onder de 268 kinderen.
Verdeling van de slachtoffers per verplaatsingsmodus:
1° kind voetganger: 159 slachtoffers
2° kind passagier: 74 slachtoffers
3° kind met de fiets: 28 slachtoffers
In het geval van ongevallen met kinderen was de positie van de voetganger de
volgende:
-Het kind steekt de baan over op een zebrapad zonder verkeerslichten (41
slachtoffers)
-Het kind steekt de baan over op minder dan 30 meter afstand van een zebrapad
zonder verkeerslichten (32 slachtoffers)
-Het kind steekt de baan over op een zebrapad met verkeerslichten (12 slachtoffers)
-Het kind stapt op een voet- of zijpad (8 slachtoffers)
Omstandigheden:
De meeste ongevallen gebeuren buiten een kruispunt.
De snelheidslimiet op de plaats van het ongeval is meestal van 50km/u.
De meeste ongevallen gebeuren tijdens de week rond 8u en tussen 15 en 18u en
vinden vooral plaats tussen de woonplaats en de school.

