
  
 

STRAPDAG BRENGT POSITIEVE BOODSCHAP ‘KINDEREN VERDIENEN EEN PLAATS OP DE WEG’! 
 

Sint-Niklaas, 19 september 2014 – In het kader van de nationale STRAPDAG, stappen en trappen vandaag 
meer dan 300.000 kinderen uit ruim 1.400 basisscholen naar school. De editie 2014 staat in het teken van het 
thema ‘strappen doen we samen’. Het Octopusplan wil duidelijk maken dat iedereen een steentje moet 
bijdragen om kinderen terug een volwaardige plaats te geven op de weg. Voor kinderen is het leuker en 
veiliger om in groep te stappen of te trappen. Om deze boodschap kracht bij te zetten maken de kinderen 
vandaag op heel wat plaatsen een lange mensenketting.  
 
STRAPPEN DOEN WE SAMEN 
De STRAPDAG wil de negatieve teneur doorbreken dat het verkeer alleen maar onveilig is voor kinderen en dat 
zij beter met de wagen komen. Het tegendeel is waar, strappen is belangrijk voor hun ontwikkeling. Kinderen 
hebben nood aan een plaats op de weg, plaats om te leren, te bewegen, te spelen en te ontdekken. Door het 
vormen van een mensenketting roepen de kinderen iedereen op om werk te maken van duurzame mobiliteit en 
verkeersveiligheid. Zij tonen bovendien aan dat zijzelf bereid zijn hun steentje bij te dragen.  
 
Het thema heeft nog een tweede dimensie: stappen en trappen moet meer samen gebeuren. Voor kinderen is 
samen naar school stappen of fietsen veel leuker. Ook ouders moeten zich dat realiseren en hierin hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Tom Dhollander: “Ook ouders of grootouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de verplaatsing van 
kinderen. Zo zien we dat ouders hun kinderen vaak met de auto naar school brengen om vervolgens het traject 
naar het werk verder te zetten. Nog te weinig maken zij de reflex dat dit ook perfect met het openbaar vervoer, 
de fiets of zelfs te voet kan gebeuren. Dit resulteert in drukker autoverkeer wat het op heel wat plaatsen voor 
kinderen extra moeilijk maakt om zich zelfstandig te verplaatsen.”  
Bovendien worden zij nog meer kwetsbare weggebruikers wegens het gebrek aan verkeerservaring. De link 
tussen woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer is een zwakke schakel waar dringend aan gewerkt moet 
worden.  
 
Stad Sint-Niklaas 
Het startmoment vindt dit jaar plaats in Sint-Niklaas. Op de tonen van het nieuwe Straplied zetten meer dan 
2000 kinderen op de Grote Markt van Sint-Niklaas hun beste beentje voor. Het stadsbestuur werkt dit schooljaar 
samen met de scholen aan duurzamer en veiliger verkeer. Scholen die zich engageren kunnen rekenen op een 
goede ondersteuning vanuit het stadsbestuur. Schepen Carl Hanssens: De komende 3 jaar maken we voor elke 
school een Octopusplan op. Op basis van de behoeften van de scholen wordt een actieplan opgesteld dat leidt 
tot duurzamer verkeer. Scholen die zich structureel engageren, kunnen hiervoor een label krijgen. Door de 
aanpak structuur te geven, willen we aan ad hoc benadering voorkomen waarbij diegene die het luidste roept, 
eerst wordt bediend.”  
 
Strapdag algemeen 
De STRAPDAG is een organisatie van het Octopusplan van de Voetgangersbeweging en kadert binnen de Week 
van de Mobiliteit. Met een strapkit boordevol leuke actiematerialen, een nagelnieuw liedjesboek ‘Zingen met 
Octopus’ met het nieuwe STRAPLIED  en een gadget voor elke strapper, claimen de scholen vandaag alvast hun 
plaats op de weg! 
 
 

 
 

Meer informatie 

Tom Dhollander, Voetgangersbeweging vzw, gsm. 0495/887 343 
Carl Hanssens, Schepen van mobiliteit Stad Sint-Niklaas, 03/778 30 17 

Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw) – Generaal Capiaumontstraat 11bus1 – 2600 Berchem 
T +32 3 270 06 30 – info@octopusplan.be – www.octopusplan.be – www.strapdag.be  
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