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Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 21-03-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 28-03-2019  

             ondertekening SAVE-charter   

             behandelaar: Stijn Van Dingenen   

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

De vereniging OVK - Ouders van Verongelukte Kinderen wenst steden en 
gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via het 
project SAVE Steden & Gemeenten. Aan de hand van het SAVE-charter 
met doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, wenst 
OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger 
mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en 
jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) 
verkeersslachtoffers zouden vallen. 

Het project wil in SAVE-gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen 
ontstaan die er niet alleen voor zorgt dat de verkeersveiligheid verhoogt, 
maar ook de verkeersleefbaarheid. Als BUUR vinden we dit een bijzonder 
waardevol initiatief. Als een gemeente aanzien wil worden als een SAVE-
gemeente, dient ze het charter te aanvaarden en ten uitvoer te brengen. 
Binnen dit charter staan 7 hoofddoelstellingen opgelijst: 

• Opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse 

• Implementatie van het STOP-principe 

• Afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren 

• Garanderen van een hoog handhavingsniveau 

• Voorbeeldfunctie van de gemeente en haar verantwoordelijken 

• Voeren van een actief sensibilisatie- en educatiebeleid 

• Optimalisatie opvang verkeersslachtoffers 

Dit charter is een prima leidraad om als gemeentebestuur werk te maken 
van een grotere veiligheid voor elke weggebruiker en voor jongeren en 
kinderen in het bijzonder. In Limburg hebben de voorbije jaren al een tiental 
gemeenten zich omtrent dit charter geëngageerd.  

Graag willen we als BUUR voorstellen dat ook onze gemeente de stap zet 
naar OVK met als doel dit charter te ondertekenen en uit te groeien tot een 
SAVE-gemeente. Uiteraard mag het niet bij een symbolisch moment blijven, 
maar moet het charter de komende jaren inspirerend werken inzake het uit 
te rollen lokaal verkeersveiligheidsbeleid.  

Graag vernemen wij of dit gemeentebestuur bereid is deze stap te zetten, 
de principes van het charter te gieten in een beleidsplan daaromtrent en 
alzo de komende jaren verhoogd in te zetten op verkeersveiligheid.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


