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Verandering uur : opgepast, voetgangers !
Studies bewijzen dat er in het donker meer ongevallen veroorzaakt worden bij de
kwetsbare weggebruikers
•
•
•
•

Dit weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, schakelen we over op het winteruur.
In deze periode, gaat het spitsuur nog meer samenvallen met de periodes van duisternis
Brussels Staatssecretaris bevoegd voor verkeersveiligheid Bianca Debaets herinnert aan
belangrijke voorzorgsmaatregelen voor bestuurders en voetgangers.
Het dragen van reflecterende accessoires of lichtgekleurde kleren, kan bijdragen aan een
betere zichtbaarheid in het donker

Bij de gelegenheid van de verandering van het uur, die in zal gaan deze zondag 25 oktober om 3u
(het zal dus 2u worden), moedigt Brussels Staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets
alle weggebruikers aan om hun voorzichtigheid te verhogen gedurende deze winterse periode. En
dit met een bijzondere aandacht voor de kwetsbare weggebruiker. De statistieken getuigen
immers van de extreme kwetsbaarheid van de voetganger in deze periode van het jaar.
« Men mag niet vergeten dat de voetganger steeds voorrang heeft op de zebrapaden », herinnert de
Brusselse Staatssecretaris voor verkeersveiligheid. “Pas dus uw snelheid aan in het algemeen, maar
zeker bij het naderen van oversteekplaatsen. Pas ook op voor slecht verlichte gebieden. En vergeet
ook niet dat inhalen ter hoogte van een oversteekplaats voor voetgangers verboden is: een
overstekende voetganger, die minder zichtbaar is, kan opeens tevoorschijn komen achter het andere
voertuig.”
Het dragen van reflecterende accessoires of lichtgekleurde kleren, kan bijdragen aan een betere
zichtbaarheid in het donker. Echter, voorzichtig gedrag bij het oversteken, is even belangrijk.
« Zelfs een oplettende automobilist, kan u misschien niet zien », richt de Staatssecretaris zich meer
specifiek op de voetgangers. “Ook al komen er soms ongevallen voor, de meest veilige plaats om over
te steken blijft het zebrapad. Als er een zebrapad is op minder dan 30m, bent u verplicht deze te
gebruiken. Verzeker u ervan dat de automobilist stopt, alvorens over te steken en blijf oplettend
tijdens het oversteken zelf.”
In deze winterse periode, delen de diensten van Brussel Mobiel een brochure uit met waardevol
advies voor de bestuurder en de voetganger. Voornamelijk de zichtbaarheid afhankelijk van de
afstand en de helderheid worden genoemd.
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