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Evere wint de "BOB Award" in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
“De meest originele initiatieven om BOB te bedanken maken kans op één van de BOB awards”, dat
kondigden alle BOB-partners, waaronder het BIVV, de gewesten, Assuralia en de Belgische Brouwers
aan bij de start van de zomercampagne in juni. In Brussel ging Evere aan de haal met de BOB award,
die vandaag werd uitgereikt door Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets.

BOB-zomercampagne 2016: "Nul op? Bedankt BOB!"
De BOB-zomercampagne startte begin juni. Onder het motto “Nul op? Bedankt BOB!” konden ook
steden, gemeenten en verenigingen acties op poten zetten om hun BOBs te bedanken. De Rode
Duivels deden dat met een filmpje vanuit Frankrijk om de supporters eraan te herinneren dat drinken
en rijden niet veilig is. Vele andere initiatieven kwam binnen via het online platform www.ikbob.be,
waarop ieder zich als individu of als vereniging kon registreren en engageren.
In Brussel werden deze initiatieven op grote schaal ondersteund door een affichagecampagne op de
bussen van de MIVB, waarbij de nadruk werd gelegd op het EK 2016 en de zomerse BBQ’s.
Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets heeft toen dadelijk contact opgenomen met
de burgemeesters van de 19 gemeentes om hen aan te sporen om deel te nemen aan deze eerste
BOB-zomercampagne binnen de hoofdstad.
Het BIVV en de BOB-partners, waaronder de gewesten, Assuralia en de Belgische Brouwers willen de
meest originele initiatieven nu bedanken met een BOB award, een symbolisch gebaar voor hun
prestatie. Hopelijk werkt dit inspirerend voor de anderen…

En de winnaar voor Brussel is Evere
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben volgende 8 gemeentes een initiatief op touw gezet om
de BOB-campagne actief te ondersteunen: Etterbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Oudergem,
Anderlecht, Sint-Pieters-Woluwe, Evere en Brussel. En Evere is dus de winnaar geworden dankzij een
affichage-initiatief en de verdeling van promotiemateriaal. Zo hebben ze gepersonaliseerde affiches
opgehangen in bushokjes, in het gemeentehuis en in de gemeente zelf. De gemeentelijke diensten
hebben ook het filmpje van de zomercampagne verspreid, vooral via het internet. Kortom, Evere was
een echte BOB deze zomer!

Bianca Debaets overhandigde de "Bob Award" aan waarnemend burgemeester Pierre Muylle in de aanwezigheid van de
schepenen Jeanine Joannes-Wouters en Ridouane Chahid en van Benoit Godart (BIVV).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet al jaren extra inspanningen om het aantal doden en
zwaargewonden bij verkeersongevallen die te wijten zijn aan alcohol, terug te dringen. Dankzij de

goede samenwerking tussen het gewest, de gemeentes en de politiediensten, blies slechts 2,7% van
de bestuurders die gecontroleerd werden in Brussel tijdens de afgelopen wintercampagne positief. Dat
is het beste resultaat dat ooit behaald werd in ons gewest. Daarom wilde ik voor de eerste keer ook
een BOB-zomercampagne organiseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, verklaarde Brussels
Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.
De resultaten van de controles van deze campagne, zullen pas volgende week bekend gemaakt
worden.
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