
 

 
 
Flitsteams belonen deze winter voetgangers en fietsers in 
Vlaanderen 

 
Antwerpen, 28 oktober– Na de herfstvakantie start in meer dan 1.000 Vlaamse 
basisscholen de FLITS campagne van het Octopusplan. Kinderen die goed zichtbaar te voet 
of met de fiets naar school komen, krijgen op school een beloning voor hun voorbeeld 
stellend gedrag. Als extra stimulans gaan er vanaf 21 november 40 Flitsteams op pad om 
tijdens 120 actiemomenten beloningen uit te delen. De teams verrassen voetgangers en 
fietsers op strategische plaatsen op weg naar school. 

Tijdens de winterperiode is er een verdubbeling van het autovervoer naar school. Zodra het 
donker wordt of er een spatje regen valt, nemen velen al snel de wagen. Hierdoor verhoogt 
de drukte en de verkeersonveiligheid aan de schoolpoort en op de schoolroutes. Via de 
scholen stimuleert FLITS de kinderen om te voet of met de fiets naar school te komen, met 
extra aandacht voor zichtbaarheid. De deelnemende scholen plannen tussen de herfst-en 
krokusvakantie tien onaangekondigde prikacties. Leerlingen die zich duurzaam verplaatsen, 
goed zichtbaar zijn of op een andere manier bijdragen aan verkeersveiligheid, krijgen een 
sticker op hun spaarkaart. De spaarkaarten hangen op een poster in de klas wat ertoe toe 
leidt dat kinderen elkaar stimuleren. Volle spaarkaarten leveren een gezonde en leuke 
beloning op voor ieder kind zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk sparen voor een leuke Flits 
fuif, gezonde versnaperingen of een wisselbeker. 

Naast de campagne in de scholen, stuurt het Octopusplan 40 vrijwilligersteams op pad die 
de hele winter in heel Vlaanderen tijdens 120 actiemomenten, voetgangers en fietsers 
verrassen met een beloning. De acties vinden plaats voor schooltijd op strategische plaatsen 
met veel schoolverkeer. Tom Dhollander: “Tijdens de wintermaanden is het voor kinderen 
moeilijker om zich te voet of met de fiets naar school te verplaatsen. Met deze campagne 
willen we het belang van te voet of met de fiets naar school gaan, ook in de winter, 
benadrukken. Een verhoogd autogebruik leidt bovendien tot bijkomende onveiligheid. 
Blijven strappen is dus de boodschap.”  
De hele winter kunnen kinderen op weg naar school dus verrast worden. Een pluim dus voor 
iedereen die kiest voor duurzame mobiliteit met extra aandacht voor verkeersveiligheid.  
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CONTACT 
Tom Dhollander, Gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw (Het Octopusplan) 
0495/88 73 43, tom@octopusplan.be 
 
Ga mee op pad met één van onze FLITSTEAMS. U kan foto’s nemen van het team in actie en 
kinderen die de beloning in ontvangst nemen. Wij brengen u in contact met de plaatselijke 
teams. De planning is te raadplegen vanaf 14/11 via 
http://www.octopusverkeersland.be/flitsflitsteams/. 
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