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365 dagen, 308 gemeenten, 5 uitdagingen voor kindvriendelijk verkeer 
 

Leuven, 18 september – Vandaag gaat de negende editie van de STRAPDAG door. Een netwerk van 

1.100 Octopusscholen en 62 gemeentebesturen stimuleren meer dan 300.000 kinderen om te voet 

of met de fiets naar school te komen. Het thema ‘strappen is een feest’ blijkt uit het enthousiasme 

van de kinderen die zich massaal duurzaam verplaatsen. Het valt niet te ontkennen dat de 

strapdag een positieve impact heeft op de veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort, de 

verkeerscongestie, het milieu en de gezondheid. Het Octopusplan, deelwerking van de 

Voetgangersbeweging, is ervan overtuigd dat er het hele jaar door een beleid nodig is om kinderen 

aan te zetten en te belonen bij duurzaam verplaatsingsgedrag en lanceert daarom een oproep naar 

gemeenten ‘365 dagen voor 308 gemeenten om te slagen in 5 uitdagingen voor kindvriendelijk 

verkeer’. De 400 leerlingen van Paridaens Basisschool brachten het Straplied en claimden de 

schoolomgeving in een feestelijke optocht om deze boodschap kracht bij te zetten. 

 

Het Octopusplan stelt vast dat er op de strapdag veel enthousiasme is om te strappen, maar dat het 

bij velen eerder een uitzondering is en niet de dagelijkse vervoersmodus naar school. Knelpunten op 

de schoolroutes zijn vaak aangehaalde hindernissen waardoor kinderen niet naar school kunnen 

strappen. Veelal situeren deze zich op gemeentelijk niveau en kunnen kleine ingrepen een groot 

resultaat opleveren voor de verkeersdrukte aan de schoolpoort. De Voetgangersbeweging daagt de 

Vlaamse steden en gemeenten uit om tegen de tiende editie van de STRAPDAG (2016) werk te 

maken van vijf concrete uitdagingen die het stappen en trappen naar school bevorderen.  

Het betreft:  

- Stel een werkgroep samen voor meer draagvlak;  

- Maak een knelpuntenanalyse van de schoolroutes met een bijhorend actieplan;  

- Ondersteun de scholen bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie;  

- Controleer actief op snelheid en parkeerovertredingen langsheen schoolroutes; 

- Ondersteun of ontwikkel promotiecampagnes voor meer duurzaam verkeer; 

Gemeenten die tegen de feesteditie van de STRAPDAG bovenstaande uitdagingen tot een goed einde 

hebben gebracht, worden bekroond als ‘Octopusgemeente’ en krijgen een Octopus-label. 

Binnenkort ontvangen alle gemeenten een schrijven met de vraag om deze uitdaging aan te gaan. 

De stad Leuven start dit schooljaar alvast met haar knelpuntanalyse voor alle scholen op haar 

grondgebied, één van de vijf werkpunten binnen het plan. In samenwerking met de scholen en het 

Octopusteam werkt de stad aan veiliger verkeer en een kindvriendelijke schoolomgeving.  

In Paridaens basisschool werd het startschot gegeven in aanwezigheid van het Octopusteam, 

Schepen Robbeets, directie, leerkrachten en de 400 leerlingen van de school. Er werd gestrapt, 
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gezongen en gedanst op de tonen van het Straplied. Leerlingen maakten kennis met de dode hoek in 

de vrachtwagen van onze partner SUEZ om af te sluiten met een feestelijke optocht doorheen de 

schoolomgeving. Één krachtige boodschap die blijft hangen ‘de schoolomgeving is aan de strappers’. 

 

 
 

CONTACT 

Tom Dhollander, Gedelegeerd bestuurder 

0495/88 73 43, tom.dhollander@octopusplan.be 

 

 

mailto:tom.dhollander@octopusplan.be

