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SAVE Steden & Gemeenten 
stand van zaken 





Totale oppervlakte SAVE Steden & Gemeenten 

– Totale oppervlakte Vlaanderen: 13.522 km² 

– Wanneer alle ‘principieel akkoorden’ ondertekenen: 2.864,32 km² 

  = 21% van de Vlaamse oppervlakte 

 

Totaal aantal bereikte inwoners (o.b.v. cijfers 01/01/2014) 

– Totaal aantal inwoners Vlaanderen: 6.410.705 

– Wanneer alle ‘principieel akkoorden’ ondertekenen: 1.357.893 

  = 21% van de Vlaamse inwoners 

 



Provincies 

Totaal aantal (geplande) ondertekeningen per  

provincie t.e.m. 2015: 

West-Vlaanderen 16   

Oost-Vlaanderen 16   

Vlaams-Brabant 9   

Antwerpen 20   

Limburg 8   

Totaal: 69   



Wie ondertekende, wanneer? 

Opstartfase actieprogramma 

Wetteren 22/09/2011 O-Vl 

Maasmechelen*  19/12/2011 Lim 

Ravels 20/12/2011 Antw 

Sint-Niklaas 20/12/2011 O-Vl 

 

2011 



1e jaar actieprogramma: mei 2012 tem. april 2013 

Meise 03/05/2012 Vl-Br 

Riemst 07/05/2012 Lim 

Zonhoven 21/05/2012 Lim 

Heusden-Zolder 31/05/2012 Lim 

Bredene 04/06/2012 W-Vl 

Laarne 17/06/2012 O-Vl 

Zuienkerke 07/09/2012 W-Vl 

Deerlijk 12/12/2012 W-Vl 

Zandhoven 09/01/2013 Antw 

Zedelgem 28/01/2013 W-Vl 

Anzegem 06/02/2013 W-Vl 

Ledegem 29/04/2013 W-Vl 

 

2012 -

2013 



 

2e jaar actieprogramma mei 2013 tem. april 2014  

Tessenderlo 17/06/2013 Lim 

Waarschoot 07/09/2013 O-Vl 

Wichelen 08/11/2013 O-Vl 

Glabbeek 12/02/2014 Vl-Br 

Harelbeke 15/02/2014 W-Vl 

Destelbergen 18/03/2014 O-Vl 

Keerbergen 24/03/2014 Vl-Br 

2013 -

2014 



3e jaar actieprogramma mei 2014 tem. april 2015 

Waregem 12/05/2014 W-Vl 

Zele 13/06/2014 O-Vl 

Kruibeke 23/06/2014 Antw 

Rotselaar 29/09/2014 Vl-Br 

Rijkevorsel 29/09/2014 Antw 

PZ Voorkempen: 

Brecht -  

Malle - 

Schilde - 

Zoersel - 

30/09/2014 Antw 

Geraardsbergen 22/10/2014 O-Vl 

Zoutleeuw 24/10/2014 Vl-Br 

PZ Rupel: 

Boom - 

Hemiksem - 

Niel - 

Rumst - 

Schelle - 

10/2014 Antw 

Lubbeek 29/01/2015 Vl-Br 

Berlare 27/02/2015 O-Vl 

De Pinte 25/04/2015 O-Vl 

 

2014 -

2015 



   Datum wordt gezocht, er is al een principieel 

akkoord over deelname 

Brugge W-Vl 

Erpe-Mere O-Vl 

Hoogstraten Antw 

Ieper W-Vl 

Izegem W-Vl 

Langemark-

Poelkapelle 
W-Vl 

Lede O-Vl 

Lendelede 29/05/2015 W-Vl 

Lennik Vl-Br 

Overijse Vl-Br 

PZ Klein Brabant: 

Bornem - 

Puurs - 

Sint-Amands - 

Antw 

PZ Noord: 

Kapellen - 

Stabroek - 

Antw 

PZ Puyenbroeck: 

Lochristi - 

Moerbeke - 

Wachtebeke - 

Zelzate - 

O-Vl 

Poperinge W-Vl 

Roeselare W-Vl 

Turnhout 19/05/2015 Antw 

Vilvoorde Vl-Br 

Wielsbeke W-Vl 

Zutendaal Lim 

2015 

-   … 



Wie kreeg een SAVE-label? 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

/ 20/09/2013: Wetteren 06/05/2014: Ravels 

20/11/2013: Sint-Niklaas 14/11/2014: Laarne 

13/10/2014: Bredene 

17/12/2014: Zandhoven 

26/01/2015: Meise 

16/03/2015: Riemst 

15/04/2015: Deerlijk 

2015-2016 

20/05/2015: Sint-Niklaas (2e label) 

../../....: Anzegem 

../../....: Heusden-Zolder 

../../....: Zonhoven 

../../....: Zuienkerke 



SAVE Steden & Gemeenten 
= 4 jaar inspiratie 





Inspiratiegids 



Doelstelling 1: De opmaak en evaluatie 
van een verkeersveiligheidsanalyse 
  

 1.1 Analyse en inventarisatie missing links 

 1.2 Verkeersraad/mobiliteitscommissie 

 1.3 Up-to-date houden of opstellen mobiliteitsplan 

 1.4 Inventaris verkeersborden en update 
verkeersbordendatabank 

 



• Koppel de inventaris en analyse van missing links aan de opmaak 
van een onderhoudsplan voor voetpaden en fietspaden. 

• Verspreid een oproep naar de inwoners om missing links door te 
geven. 

Volg het voorbeeld van Zele en werk samen met de rijscholen die 
actief zijn op jullie grondgebied.  



Doelstelling 2: De implementatie van 
het STOP-principe 
 2.1 Trage Wegen 

 2.2 DooRlopende straten 

 2.3 Strooiplan volgens STOP-principe 

 2.4 Fietsstraat 

 2.5 Voorrangsregels fietsters, voetgangers, auto’s 

 



Nadat de trage wegen zijn geïnventariseerd, kunnen wandel- en 
fietskaarten worden opgemaakt. Zowel voor recreatief als 
functioneel gebruik. 

 
Fietsstraten, let op: 
- Duidelijke leesbaarheid 
- Duidelijke signalisatie 
- Flankerende campagne 
 



• Zorg voor duidelijke markeringen van het zebrapad, fietspad. 
• Maak gebruik van fietsbeugels om fietsers af te remmen 

vooraleer ze op een straat komen waar ze geen voorrang 
hebben. 

• Breng aanduidingen aan op het fietspad in thermoplast. 
 



Doelstelling 3: De afstemming van het 
mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren 

  3.1 Mobiliteit op scholenoverleg 

 3.2 Schoolbereikbaarheidskaarten of schoolroutekaarten 

 3.3 Gemachtigd opzichters 

 3.4 Kinderen en jongeren bevraging 

 3.5 Schoolstraten 

 



In de politiezone Voorkempen wordt gewerkt met anonieme 
wagencontrole aan de schoolpoorten. De gegevens van deze controles 
zullen worden doorgegeven aan de gemeenten en de scholen tijdens het 
scholenoverleg. 

In Anzegem werd een overlegplatform met de scholen gecreëerd dat de 
naam Bonanza (Breed-Onderwijs - Netoverschrijdend-ANZegem) kreeg. 
Het doel: samenwerking met betrekking tot educatie en sensibilisatie te 
vergroten.  

 

 



Beveiliging van schoolroutes en de directe schoolomgeving, belangrijk: 
- Duidelijke regeling  
- Duidelijk zicht op wat, waar, wanneer en hoe 
- Evalueren 
- Overleg 
- Uitwisseling 
- Bedanking  

In Sint-Niklaas werd een plan opgesteld waarbij alle scholen 
dezelfde ondersteuning kunnen krijgen bij het inzetten van 
een gemachtigd opzichter. Er wordt concreet ingezet op 3 
pistes: 

• Er komen gemeenschapswachten op de 
schoolroutes 

• Op de gevaarlijkste punten zal toezicht gehouden 
worden door de politie.  

• Voor de oversteekplaatsen aan scholen wordt 
beroep gedaan op gemachtigd opzichters. De stad 
Sint-Niklaas stelde een folder op die scholen kunnen 
gebruiken om op zoek te gaan naar gemachtigd 
opzichters. 

 



In Keerbergen kwam al 2 jaar op rij het jongerenparlement KRAS op bezoek. Dit 
jongerenparlement bestaat uit jongeren van de 3de graad secundair onderwijs 
die in debat gaan met de lokale politici. 

Een van de onderwerpen waarover de jongeren debatteerden, is de mobiliteit 
in Keerbergen. Na het debat werd een engagementsverklaring ondertekend 
waarin engagementen opgenomen zijn waaraan de jongeren gaan werken, 
maar ook engagementen voor het gemeentebestuur. Na een jaar worden de 
engagementen getoetst op de stand van zaken aangaande de uitwerking ervan. 

Een soortgelijk initiatief zou kunnen georganiseerd worden om kinderen en 
jongeren te bevragen over mobiliteit in hun gemeente. 

 



Doelstelling 4: Het garanderen van een 
hoog handhavingsniveau 

 4.1 Informeren over controles 

 4.2 Fietslichtcontrole 

 4.3 Snelheidszones aanpassen 

 4.4 Sluipverkeer aanpakken 

 

 



In de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen worden een 
aantal zaken op een systematische manier gecommuniceerd 
via de website, facebook, twitter en een app: 

• Resultaten snelheidsmetingen op blackpoints  
• Het aantal voertuigen dat maandelijks wordt geflitst 

op de blackpoints en andere straten (op aanvraag).  
• Ongevallencijfers  
• De zone meet sinds 2011 “de gemiddelde 

snelheidsoverschrijding” op hun blackpoints. Deze 
percentages zijn perfect vergelijkbaar  

 
De link naar de publicaties: 
http://www.lokalepolitie.be/5438/snelheidscontroles.html 
  
Ook wordt bij elk verkeersongeval met gewonden een bericht 
uitgezonden onder de hashtag #pzwlw5 (= verkeersongeval 
met gewonden) met een foto van de plaats (google maps) waar 
het ongeval plaatsgevond. Doel: discussie & informeren. 

http://www.lokalepolitie.be/5438/snelheidscontroles.html


Dit is een voorbeeld van hoe de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen via 

hun website communiceert over een snelheidscontrole op aanvraag. 

 

http://www.lokalepolitie.be/5438/snelheidscontroles/1220-wetteren-oordegemsesteenweg-verkeersattitude-d455-.html


De controle van fietsverlichting is in veel politiezones al jaar en 
dag een gegeven. Een gemeente/stad/politiezone kan ook verder 
gaan dan enkel de controle van de verlichting. Zo kan flankerend 
een campagne georganiseerd worden. 
 
In Bredene en Zoutleeuw krijgen kinderen die bij de 
fietslichtcontrole geen verlichting hebben, fietsverlichting van de 
politie. Achteraf moeten de kinderen naar het politiebureau om 
hun eigen fietsverlichting te laten zien. De geleende 
fietsverlichting die ze van de politie kregen, geven ze dan terug. 
 



Doelstelling 5: De voorbeeldfunctie van 
gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken 

  5.1 STOP-principe promoten via de website en het infoblad 
van de gemeente 

 5.2 Bereikbaarheidskaarten 

 



In het informatieblad en op de website kunnen regelmatig kleine 
items geplaatst worden die aandacht vestigen op duurzaam 
verplaatsen.  
 

Bijvoorbeeld kunnen op regelmatige basis de afstanden 
tussen twee plaatsen in de gemeente in minuten uitgedrukt 
gepubliceerd worden.  
 
Een ander voorbeeld is het publiceren van kleine tips die 
ervoor zorgen dat men gemakkelijker het STOP-principe zal 
naleven. Bijvoorbeeld weetjes over ecologische voetafdruk, 
over het openbaar vervoer in de gemeente, over 
fietsdiensten... 

 



Doelstelling 6: Een actief sensibilisatie- en 
educatiebeleid voeren 

 6.1 Verkeerslessen 

 6.2 Startbaner verkeersveiligheid 

 6.3 Verkeersdag of –week 

 6.4 Bekendmaken van bestaande educatieve middelen 
(gemeente/stad) 

 6.5 Eigen campagne rond verkeersveiligheid 



De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt educatieve projecten 
aan die leerlingen klaarstomen om de eindtermen van verkeer en 
mobiliteit te halen. 

•Voetgangersbrevet Brons (derde kleuterklas) 
•Voetgangersbrevet Zilver (eerste graad) 
•Fietsbrevet Brons (eerste graad) 
•Fietsbrevet Zilver (tweede graad) 
•Het Grote Voetgangersexamen (vierde leerjaar) 
•De Grote Verkeerstoets (vijfde leerjaar) 
•Het Grote Fietsexamen (zesde leerjaar) 

Meer informatie en het volledige aanbod op: 
http://www.vsv.be/verkeer-op-school  
 

http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school


Tijdens de Week van de Mobiliteit, die traditioneel doorgaat in september, 
wordt op vrijdag ook ‘de STRAPDAG’ georganiseerd. De kerndoelstelling 
van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om 
zich op een duurzame en veilige manier naar school te verplaatsen.  

Een verkeerseducatieve route (VERO) is een vaste 
uitgestippelde route in de directe schoolomgeving langs 
verkeerssituaties die relevant en leerrijk zijn voor 
kinderen. Men kan een VERO te voet of met de fiets 
afleggen. De VERO houdt een leerproces in over het 
verkeer, de verkeersborden en -regels, de eigen houding 
op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar 
rekening houden.   
 



In samenwerking met de lokale politiedienst, de lagere 
scholen en de KWB werd vanaf 2012 een verkeersveilige 
week georganiseerd in Ravels. Deze week omvat zowel 
praktische als educatieve activiteiten. In 2012 was het 
verloop als volgt: 

• Theorielessen aan alle 4e leerjaren  
• Praktijklessen op een parcours voor alle 4e 

leerjaren  
• 6e leerjaar: oefenparcours voor het grote 

fietsexamen. In de namiddag is er een actieve 
verkeerquiz. Op het einde van de dag krijgt 
iedereen een fluo-rugzak hoes van het 
gemeentebestuur van Ravels. 

• 5e leerjaar: een verkeersdag 
 

Alle lagere scholen van de gemeente nemen deel aan 
deze activiteiten. Daarnaast wordt er in deze week ook in 
de andere klassen (1e leerjaar tot 3e leerjaar) extra 
aandacht besteed aan verkeersveiligheid. De invulling van 
de activiteiten voor deze leerlingen wordt door de 
scholen zelf bepaald. 

 



De stad Waregem organiseerde tijdens de pedagogische studiedag van lagere scholen 
een informatiebeurs waarbij het aanbod van de gemeentediensten ten toon gesteld 
werd. Ook de mobiliteitsdienst had hier zijn stand. Het liet de leerkrachten op een zeer 
visuele en directe manier kennismaken met wat de stadsdiensten te bieden hebben. 

De stad Zoutleeuw wil het STOP-principe en meer bepaald het fietsen in hun stad 
promoten. Om dit te doen, zullen ze actief de fietsplakkaatjes ‘weer een auto minder’ 
verspreiden onder de fietsers in de stad en voorzien van hun stadslogo.  

In Schilde en Moerbeke zullen de ouders het onderwerp worden van een 
sensibilisatiecampagne. Verkeersveiligheid aan de schoolpoort begint en eindigt 
immers vaak bij de ouders. Er werden in een school in Moerbeke door het oudercomité 
rode en groene kaarten uitgedeeld die het gedrag van de ouders beoordeelden. Op 
deze kaarten stond wat ze verkeerd deden en de aankondiging dat de week erop de 
politie zou controleren.  

 



De gemeentelijke verkeerswedstrijd in Zele is een project waar ieder jaar zo’n 450 
leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan deelnemen. Het bestaat uit 
twee delen: een theoretisch en een praktisch gedeelte. Een theoriedeel maakt een 
schifting zodat 220 overblijvers nog kunnen deelnemen aan een praktijkproef. Na de 
praktijkproef blijven er in 4, 5 en 6 nog telkens 30 prijswinnaars over.  

In de politiezone Voorkempen, samen met Zandhoven wordt binnenkort campagne 
gevoerd rond het dragen van oortjes in het verkeer. De doelgroep van de campagne 
zijn 10 tot 18 jarigen en de jeugdbewegingen. Doel van deze campagne is jongeren 
bewust te maken van de gevaren die het dragen van oortjes in het verkeer met zich 
meebrengen. 

Rijkevorsel organiseerde een fluo-selfie-wedstrijd bij middelbare scholieren. Aan hen 
werd gevraagd om een fluoselfie op te sturen die ze aan de schoolpoort genomen 
hebben.  



Doelstelling 7: De opvang van 
verkeersslachtoffers optimaliseren 

 7.1 ZEBRA-kit 

 7.2 Theater 

 



Het is ook mogelijk om als actiepunt de ZEBRA-kit al eens uit te 
lenen en voor te stellen aan leerkrachten. Op deze manier zien ze 
wat ze eraan kunnen hebben wanneer het nodig zou zijn en zullen 
ze er gemakkelijker aan denken wanneer een ongeval voorvalt. 
 



Alvast bedankt voor 4 jaar… 
 

… goede voorbeelden! 

… inzet! 

… betrokkenheid! 

… samenwerking! 

… 

 


