Persbericht
Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen

Verkeersveilige Week en Nachten 2018
Provincie West-Vlaanderen
Gouverneur Decaluwé nam het initiatief de “Verkeersveilige Week en
Nachten” te organiseren in de provincie West-Vlaanderen.
Extra verkeersacties werden georganiseerd in de provincie van zaterdag 1
december tot en met zondag 9 december 2018.
Op 3 december 2013 eiste een kettingbotsing langs de A19 te Zonnebeke een zware
tol. Meer dan 130 betrokken voertuigen, tientallen zwaar gewonden en twee
dodelijke slachtoffers was de trieste balans.
In het kader van de herdenking van deze zwarte dag, maar tevens als aftrap voor de
BOB-wintercampagne, werd op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé in de
provincie West-Vlaanderen voor de eerste keer een “Verkeersveilige Week en
Nachten” georganiseerd, lopende van zaterdag 1 december tot en met zondag 9
december 2018.
Alle West-Vlaamse politiezones organiseerden tijdens deze periode extra
verkeersacties en controles. Op basis van de ontvangen gegevens, resulteert dit in
volgende vaststellingen:
Inzet politiepersoneel
Er werden in totaal 304 personen of 1896 manuren ingezet om de controles uit te
voeren.
Snelheidscontroles
In totaal werden 291840 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid. 4845
bestuurders daarvan, ofwel 1,66%, hielden zich hierbij niet aan de snelheidslimiet. Er
werden 24 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.
Hoewel de 5% overtreders tijdens de Verkeersveilige Week van 2017 dit jaar
teruggedrongen werd tot 1,66% blijft overdreven snelheid nog steeds een permanent
aandachtspunt binnen het verkeersveiligheidsbeleid.
Alcohol en Drugs
Op 5428 bestuurders die op rijden onder invloed van alcohol gecontroleerd werden,
testten dit jaar 156 of 2,87% positief. 45 rijbewijzen werden ingetrokken.
Ook testten 13 bestuurders positief bij een drugcontrole. 11 daarvan dienden
onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren.

Het percentage geïntoxiceerde bestuurders daalt in vergelijking met vorig jaar van
3,62% naar 2,87% maar ook hier verdient de preventie van rijden onder invloed zeker
nog de nodige inspanningen.
Andere overtredingen
Tijdens de verkeersacties ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten binnen
het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 1123 andere verkeersinbreuken
vastgesteld met als top drie:
• Geen geldige verzekering, inschrijving of keuringsbewijs: 137 overtredingen;
• Gebruik van GSM achter het stuur: 100 overtredingen;
• Het niet dragen van de veiligheidsgordel: 51 overtredingen.
Het bewust of onbewust rijden zonder geldige papieren is in vergelijking met vorig
jaar in opmars: van 82 naar 137 overtreders. Bij het gebruik van de gsm aan het
stuur merken we eveneens een spijtige stijging: van 71 naar 100 overtreders. De
gordeldracht daarentegen kent een gunstige tendens: van 106 naar 51
overtredingen.

Het verkeersveiligheidsbeleid van gouverneur Carl Decaluwé binnen de
provincie West-Vlaanderen steunt op sensibilisering en handhaving:
“Stimuleren van verantwoord rijgedrag, een verkeersveilige attitude en
veilige deelname aan het verkeer gekoppeld aan het ontmoedigen van
potentiële of hardleerse overtreders blijven de prioriteiten. De kern van
het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op een maximale
preventie en ontrading, sensibilisering en actiegericht werken”.

Voor meer informatie:
Frank Debrock, verbindingsambtenaar politie gouverneur West-Vlaanderen
 050 301 608
Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van
gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten.

