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1 50" Provinciale Thema-actie "Veilig Schoolverkeer"!

Brief aan de ouders

Op donderdag 1 september start het nieuwe schooljaar. Zowel voor u als ouder(s), als voor uw kinderen
en voor de leerkrachten brengt dit heel wat nervositeit teweeg. Dit heeft ook zo zijn weerslag op het
verkeer. De kinderen zijn immers de speelsheid van de grote vakantie nog niet verleerd en heel wat
ouders moeten, na het naar school brengen van de kinderen, zich haasten naar het werk. Ook de overige
automobilisten moeten terug wennen aan kinderen in het verkeer na twee relatief rustige maanden op de
weg. Het is dan ook opletten geblazen om jezelf en anderen veilig door het verkeer te loodsen!

Kinderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Daarom moeten ouders, leerkrachten, scholen, overheid,
kortom iedereen zich inzetten voor de verkeersveiligheid van kinderen. Het is belangrijk dat de ouders
alvast het qoede voorbeeld geven in het verkeer.

Kinderen beschouwen het gedrag van hun ouders steevast als "juist" gedrag. Zo is het erg belangrijk dat
wanneer kinderen op school leren 'altijd de gordel te dragen' dat vader en moeder eveneens 'altijd de
gordel dragen' in de wagen.

Leerkrachten hebben ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Op school leren kinderen niet alleen de
basisregels, zij krijgen er ook de mogelijkheid om deze in te oefenen door per fiets of te voet een parcours
af te leggen op de speelplaats, in verkeersparken of onder begeleiding op de openbare weg.

Naast de ouders en de school spelen ook de gemeentelijke en provinciale overheden een belangrijke rol.

Beide overheden steunen scholen vooral financieel, logistiek of met expertise. Hierdoor kunnen vele
educatieve projecten plaatsvinden. Daarnaast zet ook de lokale politie haar beste beentje voor door
bijvoorbeeld schooltoezicht en verkeerslessen te organiseren.

Maar sensibilisatie en opvoeding ziin dikwijls niet voldoende. Effectieve controles ziin nodiq om na te
gaan of de "spelregels" wel degelijk worden nageleefd. Daarom orqaniseert de qouverneur. in samen-
werking met de burgemeesters. hèt Limburqs parket en alle Limburgse lokale politiekorpsen. dit jaar voor
de 15" keer de thema-actie "Veiliq Schoolverkeer". De lokale politiekorpsen gaan van 1 september tot en

met 23 september 2016 controles uitoefenen in de schoolomgevinq en -routes.

Aangezien uit de resultaten van de vorige thema-acties Veilig Schoolverkeer bleek dat de meeste
overtredingen in de schoolomgeving door volwassenen worden begaan, zullen de controles eveneens
toegespitst worden op het verkeersgedrag van volwassenen. Extra aandacht voor o.a. snelheid,
gordeldracht en parkeren is zeker nodig.

Ook op het verkeersgedrag van de kinderen zal extra gelet worden. De politiediensten maken hierbij
gebruik van het jongeren-pv: wanneer jongeren een verkeersovertreding begaan op de technische
uitrusting of op de algemene verkeersregels krijgen zij de kans om een verkeersklas te volgen en zo een

boete te vermijden. Als zij deze verkeersklas volgen, wordt het pv geseponeerd.

Een verkeersveilige schoolomgeving kan eenvoudigweg niet zonder controle op de naleving van
verkeersregels. Daarom willen we benadrukken dat het ootreden van de politie er niet op gericht is om
het extra moeiliik te maken voor u en de kinderen. Onze eerste bezorgdheid is en bliift 'veilig

schoolverkeer'. Laten we dan ook van deze 15" editie net zo'n succes maken als van de voorgaande
edities, zodat alle kinderen veilig op school en terug thuis geraken!

Als u of ngen heeft over deze actie, kan u steeds terecht bij de lokale politie of op
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