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Bianca Debaets ondersteunt de Responsible Young Drivers
RYD brengt al 25 jaar feestvierders thuis met oudjaar
Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets steunt de vzw Responsible Young
Drivers bij hun initiatief om feestvierders met oudjaar veilig thuis te brengen. In het Brussels
Gewest zal een vijftigtal vrijwilligers meer dan 400 personen veilig thuis brengen in hun eigen
wagen.
De dit jaar gekozen responsible young drivers zijn tussen 18 en 29 jaar oud. Ze zijn allen geschikt
bevonden na een testdag door erkende instructeurs van rijscholen.
« Het fantastische werk van de responsible young drivers heeft bewezen al een kwarteeuw bewezen
erg nuttig te zijn », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. « Tijdens
oudjaar gaan veel mensen terecht stevig uit de bol. Ik raad aan dat mensen die zich met de wagen
verplaatsen een Bob in hun midden kiezen. Wanneer dat toch niet het geval blijkt te zijn, kan men
beroep doen op de responsible young drivers, die mensen in hun eigen wagen veilig thuisbrengen. De
50 jonge vrijwilligers verdienen een grote pluim omdat ze hun oudejaarsnacht in het teken willen
stellen van verkeersveiligheid. Ze hebben op die manier in de afgelopen jaren waarschijnlijk lenig
ongeval voorkomen. Ik feliciteer hen daarmee van harte » !
Tijdens de selectiedag lag het accent op het respecteren van de snelheidsaanduidingen, de
stuurvaardigheid, de parkeerskills, de kennis van de wegcode en de algemene voorzichtigheid achter
het stuur.
« We houden het hele jaar door sensibiliseringsacties. Maar onze oudejaarsactie is de belangrijkste
en meest zichtbare actie. We zijn trots en blij dat we deze actie al voor het 25e jaar op rij kunnen
organiseren. Het is onze wens om dit nog lang te mogen blijven doen », vertelt Laura Gonzalez
Schena, directrice van RYD Wallonie-Bruxelles.
Praktische info: www.ryd.be.
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