
 

 

Voorstel Vlaams Belang Ham : gemeenteraad 03/10/2019 

Vlaams Belang 
HAM 

Preventiecampagne verkeersveiligheid 

Korte beschrijving 
Onze fractie vraagt een goedkeuring aan de gemeenteraad om in de meerjarenplanning een beleids- en 

preventieplan op nemen en te ontwikkelen rond verkeersveiligheid gericht op jonge kinderen en hun 

ouders. 

 

Vrijwaring 
Beeld- en cijfermateriaal gebruikt in dit voorstel blijft eigendom van de respectievelijke eigenaars. 

 Het dient enkel ter illustratie, en is in geen geval eigendom van de fractie of partij.  

 

Achtergrondinformatie 
In 2018 werden iets minder dan 24000 verkeersongevallen genoteerd op Vlaamse wegen, waarvan 92% 

op gewest- en gemeentewegen. In Ham zaten we aan 4,7 ongevallen per 1000 inwoners, 1,1 boven het 

Vlaams gemiddelde (bron : www.StatistiekVlaanderen.be). 

Het aantal ongevallen met verwonding voor jongeren tussen 0 en 19 jaar bedraagt 10 in 2018 voor Ham. 

(https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=9090f429-32f6-40c3-a685-04cef7b6b0f1) 

Let wel, volgens de medewerker van Statistiek Vlaanderen is er een onder-registratie van ongevallen 

met lichtgewonden. 

Doel van het voorstel 
Met dit voorstel willen we  een laagdrempelige manier creëren voor ouders en kinderen om met 

verkeersveiligheid in contact te komen. Het is belangrijk dat ouders en kinderen geïnformeerd zijn rond 

verkeersveiligheid, en liefst op een ongedwongen en informele manier. 

We willen van  verkeersveiligheid een deel maken van de dagelijkse routine. 

 

Referentiemateriaal 
In verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen zijn preventiecampagnes opgezet specifiek gericht 

op jongeren. 

Zo heeft Brugge specifieke campagnes en materiaal om zowel kinderen als ouders te sensibiliseren. 

(https://www.brugge.be/flyer--ganzenbordspel-samen-veilig-naar-school). 

 

 

http://www.statistiekvlaanderen.be/
https://www.brugge.be/flyer--ganzenbordspel-samen-veilig-naar-school
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Voorstel 
 
Onze fractie stelt voor om een verkeerspreventie campagne mee te nemen in de meerjarenplanning. 
We stellen daarbij voor om een (strip)figuur te ontwerpen die aanspreekt bij (jonge) kinderen.  
Om ons voorstel verder uit te leggen, nemen we als voorbeeld het figuurtje Harry Hamster. 
 

 

 
 

 

Harry gaat getooid in een trui met de kleuren van Ham. 

De bedoeling is om verschillende versies van Harry te ontwikkelen, waarbij hij terug te vinden is op een 

fiets, met een step, … 

We willen Harry  als centraal figuur gebruiken die in de hele preventiecampagne terugkomt. Waar 

mogelijk wordt beeldmateriaal van plaatsen in Ham gebruikt, zodat de plaatsen herkenbaar zijn voor de 

kinderen en ouders. 
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Hier volgt een (niet limitatieve) opsomming van waar we Harry kunnen gebruiken. 

- We kunnen Harry een plaats geven in het gemeentelijk maandblad. In zijn eigen rubriek kan 

Harry de hoofdrol spelen bij verkeerssituaties, zoals het oversteken van een straat, of het 

naderen van een rotonde. Vergelijk het met het theoretisch rijexamen, waar aan de hand van 

beelden van verkeerssituaties, een juist antwoord wordt aangeduid. Spelletjes, zoals 

woordzoekers, rebussen, kruiswoordraadsels, doolhoven, zoek de 5 verschillen,… zorgen ervoor 

dat kinderen in contact komen met verkeersveiligheid.  

 

 

- We ontwerpen een verkeersbord dat we gebruiken in de buurt van scholen en speelpleinen, die 

bestuurders er attent op maken dat ze een plek naderen waar veel kinderen komen. (Cfr Zeppe 

en Zikki bord). 

- Andere informatieve borden (voor voetgangers en fietsers) kunnen ontworpen worden die een 

beeld geven van hoe gevaarlijk een kruispunt is voor fietsers of voetgangers. De veiligheid kan 

aangeduid worden met sterren (zelfde kleur als de ster op Harry zijn buik). 

 

- We maken een eigen versie van Victor het fluo mannetje 
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- We plaatsen educatieve borden op pleintjes en speeltuinen, die kinderen en ouders attent 

maken op bepaalde verkeersregels (kijken bij zebrapad, dode hoek, …).  

Centraal hierbij is dat de foto’s die weergegeven worden, effectief in Ham zijn getrokken, zodat 

onze kinderen en jongeren deze plaatsen kunnen herkennen. 

 

-  We integreren de resultaten van de Mobitool in onze preventiecampagnes. Ideaal heeft dit als 

resultaat dat er een kaart van Ham ontstaat, met aanduiding van de drukste wegen, en veiligste 

routes. 

- We voorzien een pluchen mascotte pak, die aanwezig is op evenementen waar veel kinderen 

aanwezig zijn, zoals de open straat dag, kid’s café, kermis,… 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering 
Voor preventiecampagnes rond verkeer en veiligheid kan beroep gedaan worden op het verkeersboete 

fonds. Indien deze enkel van toepassing zou zijn binnen de politiezone, is een samenwerking met 

Beringen en Tessenderlo aangewezen. Essentieel daarbij blijft echter dat het gebruikte materiaal zo 

herkenbaar mogelijk is voor het doelpubliek. 

 

Besluit 
We  vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met het uitwerken van een dergelijke, geïntegreerde 

multimediale preventiecampagne voor een veiliger verkeer, gericht op kleuters en lagere 

schoolkinderen, en om dit mee op te nemen in de meerjarenplanning. 

 

 


