
 

PERSBERICHT 

”Verkeersveiligheid kinderen mag zich niet beperken tot fluohesjes” 

ANTWERPEN, 4 november - Uit recent onderzoek van het Octopusplan blijkt dat tijdens de 

wintermaanden het aandeel autoverkeer naar school verdubbelt. Daarom lanceert de 

organisatie de “FLITS! Samen goed op weg”-actie. Octopusplan roept scholen en ouders op 

om ook in de winterperiode voldoende aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit en 

verkeersveiligheid. 

De FLITS!-actie is een vervolgactie op eerdere fluocampagnes die het Octopusplan al sinds 2008 

organiseert. Tom Dhollander: “Zichtbaarheid in de winterperiode verhogen is één zaak, maar men 

moet ook oog hebben voor het stimuleren van actieve verplaatsingen en verkeerseducatie. Tijdens 

de winter schakelen veel ouders over op autoverplaatsingen en net dat gaat ten koste van de 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving. FLITS! mikt zowel op zichtbaarheid als op de promotie van 

stappen en trappen. Door teveel de focus te leggen op het fluomateriaal, dreigt het risico dat men 

andere belangrijke zaken zoals een goed werkend fietslicht uit het oog verliest. Tegenwoordig 

worden kinderen zelfs gestimuleerd tot het dragen van een fluohesje in de auto, terwijl gordeldracht 

veel belangrijker is voor de veiligheid van kinderen op de achterbank. Het draagt geenszins bij aan 

verkeersveiligheid en stimuleert ook geen zelfstandig verplaatsingsgedrag. Een fluohesje dragen is 

noodzakelijk, maar mag niet stigmatiserend werken. Het kan niet zijn dat we kinderen met de vinger 

wijzen als zij geen fluohesje dragen, terwijl zij wel conform zijn aan alle wettelijke verkeersregels. Het 

vergroten van de aansprakelijkheid van kinderen in het verkeer werkt zelfs contraproductief. 

Om meer verkeersveiligheid en mobiliteitskansen voor kinderen te bewerkstelligen, moet er meer 

gebeuren dan de traditionele fluo-aanpak. Het Octopusplan werkt breder met de FLITS!-actie als 

kapstok. Thema’s als ‘verkeersborden zijn niet om uit te eten’, ‘strapper dan de file’, ‘oversteken 

zonder streken’, ‘wie op weg is, is gezien’ en ‘reuzefijn op bus, tram, trein’ geven een bredere maar 

leuke invulling aan de discussie. Kinderen krijgen een sticker als ze een hesje of een helm dragen 

maar verdienen er ook één als zij zich op andere manieren voor verkeersveiligheid engageren.  

Ruim 850 Octopusscholen kregen een FLITSKIT om in de winterperiode aan de slag te gaan. Scholen 

kunnen nog steeds inschrijven voor de actie.  

 

Tom Dhollander: “Het nieuwe digitale leerplatform octopusverkeersland.be dat we binnenkort 

lanceren, biedt scholen de nodige ondersteuning op vlak van verkeerseducatie. Het platform geeft 

een leuke en innovatieve invulling aan de eindtermen en leerdoelen. Kinderen stimuleren elkaar aan 

de hand van leuke en vernieuwende verkeersoefeningen en – games.”  

De FLITS!-campagne kwam mee tot stand met de steun van de Vlaamse overheid. 



 

---einde persbericht--- 

 

 

 

Noot voor de pers – niet voor publicatie: 

Het Octopusplan is een campagne van de Voetgangersbeweging vzw sinds 2005. De volledige 

voorstelling van het nieuwe leerplatform Octopusverkeersland.be, vindt plaats op 12 november in 

GBS Piramide, te Steenokkerzeel. Een officiële persuitnodiging volgt. 

Meer informatie: Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder, gsm. 0495 887 343 

 


