
Persbericht 

Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen 

 

Verkeerscampagne  

Veilig Fietsen 
 

 
Jaarlijks nemen de provincie West-Vlaanderen en gouverneur Decaluwé het 

initiatief de verkeerscampagne “Veilig Fietsen” te organiseren.  
 

Het eerste deel van de campagne, de sensibiliseringsperiode, vond plaats  

van 1 oktober 2017 tot en met 15 november 2017.  
Alle lagere en secundaire scholen uit de provincie West-Vlaanderen werd 

gevraagd, in samenwerking met de lokale politiediensten, preventieve 
fietscontroles te organiseren. 

 
Uit de resultaten blijkt dat 42.06% van de  

gecontroleerde fietsen niet in orde is.  

De helft daarvan heeft onvoldoende of geen fietsverlichting.  
 

 

Resultaten 

Op basis van de ontvangen gegevens, controleerden 18 West-Vlaamse politiezones tij-

dens de preventieve controles 19.185 fietsen. 8.070 of 42.06% daarvan bleken niet in 

orde te zijn.  

Vorig jaar waren bij de controles van 17.211 fietsen 40.9% niet orde. Dit jaar noteren 

we dus een stijging met iets meer dan 1%. 

 
Verdere controle wees uit dat 4.190 fietsen, of 21.83%, niet in orde waren met de wet-

telijk verplichte fietsverlichting. 

 

Sensibilisering blijft noodzakelijk 

Verdere sensibilisering van de, vooral, jonge fietsers, zeker in een periode waarin ze 

vaak in het donker van en naar school moeten fietsen, blijft noodzakelijk.   

De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode 

en aandacht voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze 

campagne. 

 

Een tweede fase van de campagne is een handhavingsperiode waarbij de politiedien-

sten controles op de openbare weg organiseren. Deze vindt nog plaats tot en met 28 

februari 2018. 

 

Gouverneur Decaluwé zet verder in op de verkeersveiligheid van de fietser als zwakke 

weggebruiker : “Veilig fietsen vormt een belangrijke prioriteit binnen het verkeersveilig-

heidsbeleid van onze provincie. Het uitvoeren van preventieve en handhavingscontroles 

is hierbij een belangrijke ondersteuning”. 
 

 

Voor meer informatie:  

Sofie Hedebouw, beleidsmedewerkster Algemeen Secretariaat gouverneur West-

Vlaanderen, via sofie.hedebouw@west-vlaanderen.be -  0471 71 00 32 

mailto:sofie.hedebouw@west-vlaanderen.be


 

 

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van 

gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 
 
 

 
 

http://www.gouverneurwest-vlaanderen.be/

