
Advies Seniorenraad district Wilrijk 
 

Datum:      9/03/2015 

Volgnummer:    SRWI/2015/02 

Gericht aan:    Districtscollege Wilrijk 

Contactpersoon Seniorenraad :  Robert Reynaert 

Contactpersoon Administratie:  Dimitri Commers  

 

Advies : 

 

Betreft vooral de verkeersveiligheid en mobiliteit van de fietsers in het algemeen 

Voorstellen: 

 Fietsers bijkomend sensibiliseren via politie, ouders en school (desnoods willen sommige 
leden hier hun “steentje” bijdragen en eventueel contacten leggen. 

 Overwegen of men, via sponsors, niet de nodige attributen kan verkrijgen om de fietsers 
meer zichtbaar te maken op de openbare weg (reflecterende arm- en beenbandjes,…) 

 Campagne met flyers en borden op de openbare weg (bv. een persoon op de fiets met tekst 
“ik wil gezien worden”. (zie foto in bijlage) 

 Meer toezicht door politie op straat op de drukste punten, tijdens de piekuren en bij het 
schoolverlaten (bv. de wijkagent). Na de terreurdreiging zou dit misschien mogelijk zijn? 

 

Betreft nieuwe foto op de openbare weg: 

Er zou natuurlijk een nieuwe foto moeten gemaakt worden van een dame in het donker met 

verlichting aan en een hesje.  Het is best mogelijk om de foto heel donker te maken dat het licht van 

de fiets er echt uitspringt en dan de tekst “ Ik wil gezien worden “ een zekere kracht geeft aan de 

foto. 

 

 

Achtergrond  en  Argumentatie : 

 

Dit onderwerp werd weerhouden omdat men opmerkt dat nog veel fietsers zich niet aan de 

verkeersregels houden en evenmin zichzelf beschermen door een aangepast rijgedrag en 

fietsuitrusting en kleding, o.a. lichten in orde, fluohesje en andere attributen die de fietser beter 

zichtbaar maakt. 

  

 

 

Standpunten : 

 

Nogmaals werd tijdens deze tussenvergadering aangehaald dat enkele leden van de seniorenraad het 

thema “fietsprobleem” enigszins achterhaald vonden. Toch opteerde een meerderheid dat dit punt 

nogmaals enige aandacht mocht krijgen. 



 

 

Proces en betrokkenen:  

Het onderwerp werd dus weerhouden omdat sommige leden vonden dat er nog bijkomende 

maatregelen nodig zijn om de fietser op zijn rechten maar ook op zijn plichten te wijzen, dit naar 

verkeersveiligheid toe. 

De leden van de werkgroep hebben, per wijk, een paar weken geleden tellingen verricht i.v.m. de 

staat van de fiets t.t.z. zichtbaarheid (verlichting, hesjes,…) en de verkeersregels, telkens ’s morgens 

vroeg toen het nog donker was en omstreeks schooltijd. Aangezien hesjes wettelijk niet verplicht zijn 

worden hieronder alleen de tellingen vermeld die verband houden met de fietsverlichting. 

Er werd vastgesteld dat de resultaten nogal uiteenlopend zijn naargelang de wijk in Wilrijk. 

Hierbij de telling van de fietsers waarvan de verlichting niet reglementair in orde was. 

Op de kledij werd ook gelet maar vermits hier geen wettelijke normen voor bestaan werden die niet 

in onderstaande lijst opgenomen. 

 Centrum: 131 fietsers waarvan er 61 niet in orde qua verlichting op de fiets. Hierbij veel 
kinderen! 

 Valaar: 63 fietsers waarvan er 7 niet in orde (de meesten droegen wel een hesje).  

 Oosterveld: 59 fietsers waarvan er 2 niet in orde 

 Neerland: 21 fietsers waarvan er 2 niet in orde 
 

Er waren ook fietsers die de verkeersregels niet respecteerden en o.a. op het trottoir reden. 

 

 

Bijkomende informatie: 

 

Zie foto in bijlage 

 

 

 


