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Boekentasactie draagt bij aan verkeersveiligheid schoolgaande
jeugd
Woensdagmiddag begeleidde Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca
Debaets een Boekentasactie aan de uitgang van twee scholen in Evere. Met de
Boekentasactie wil Debaets ouders en kinderen bewust maken van wat de beste houding
is om veilig van en naar school te gaan.
« Spijtig genoeg stel ik vast dat ongevallen met jonge kinderen een aandachtspunt blijven. In
2014 waren er 238 ongevallen met scholieren tussen 5 en 12 jaar. Daarom is de
Boekentasactie van groot belang: we brengen kinderen de verkeersveiligheidsreflex bij. De
Brusselse scholen werken prima mee met onze Boekentasacties», vertelt Bianca Debaets,
Brussels Staatssecretaris voor Verkeerveiligheid. « Aan het begin van het schooljaar doen we
klassiek gezien een bewustmakingscampagne. Maar ook in het midden van het jaar,
wanneer het ’s ochtends nog donker is op straat, is het belangrijk de campagnes voort te
zetten. Dat de Boekentasactie succesvol is blijkt uit een daling van het aantal
verkeersongevallen met jonge kinderen van 268 in 2012 naar 238 in 2014, maar elk ongeval
blijft natuurlijk één te veel,” aldus nog Debaets.
Samen met de politie heeft Staatssecretaris Debaets deze middag campagnemateriaal
uitgedeeld aan twee scholen in Evere : de Auroraschool (FR) en het Heilig Hart van Maria
Instituut (NL).
Elk jaar worden honderdduizenden kalenders, brochures en bladwijzers uitgedeeld in 450
Brusselse basisscholen en schoolomgevingen. De Boekentasactie is een organisatie van
Staatssecretaris Bianca Debaets in samenwerking met de Directie Verkeersveiligheid van
Brussel Mobiliteit, samen met de zes politiezones in het Brussels Gewest.
Bijkomende inlichtingen en cijfermateriaal over het aantal ongevallen in schoolomgevingen
zijn terug te vinden in bijlage.

Perscontact: Stijn Van Eynde – svaneynde@gov.brussels : 0490 66 60 28
Fotomateriaal in bijlage en op: http://www.biancadebaets.be/nl/pers

Actie Boekentas : het hele jaar door, veilig op weg naar school !

Wanneer?
De actie boekt steeds meer succes sinds zijn opstart in 2006.
Verkeersveiligheidslessen worden gegeven het hele jaar door.
Samenwerking
De Boekentasactie is een organisatie van Staatssecretaris Bianca Debaets in samenwerking
met de Directie Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit, samen met de zes politiezones in
het Brussels Gewest.
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 op weg naar school.
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 tips 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 de voorbeeldfunctie van ouders voor hun kinderen.
Belang van deze actie?
 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.
 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.
 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 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 materialen 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 2014 (ook vergelijking met 2012)
Aantal slachtoffers (onder slachtoffers verstaat men het aantal gewonde of overleden
kinderen)
 In 2014 waren er 238 verkeersongevallen met kinderen tussen 5 en 12 jaar in het
BHG (tegenover 268 verkeersongevallen in 2012).
 60% van de slachtoffers zijn jongens.
 40% van de slachtoffers valt op weg van en naar school (cijfer voor België)
 84% van de ongevallen bij kinderen op weg van en naar school valt in Brussel buiten
de zone 30, maar binnen de 300 meter rond de school (versus 79% in Vlaanderen en
69% in Wallonië)
Verdeling van de slachtoffers per verplaatsingsmodus:
 Kind voetganger: 125 slachtoffers (tegenover 159 in 2012)
 Kind passagier: 75 slachtoffers (tegenover 74 in 2012)
 Kind met de fiets: 19 slachtoffers (tegenover 28 in 2012)
In het geval van ongevallen met kinderen als voetganger was de positie van de voetganger
de volgende:
 Het kind steekt de baan over op een zebrapad zonder verkeerslichten: 24 slachtoffers
(tegenover 41 in 2012)
 Het kind steekt de baan over op minder dan 30 meter afstand van een zebrapad
zonder verkeerslichten: 21 slachtoffers (tegenover 32 in 2012)
 Het kind steekt de baan over zonder dat er een zebrapad binnen de 30 meter ligt: 11
slachtoffers
 De positie van het kind is niet gekend: 48 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.
Budget boekentasactie
19.000 EUR

