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Verkeersplatforms bestaan 20 jaar...! 
 

De Verkeersplatforms bestaan 20 jaar in 2019. 
Het eerste verkeersplatform werd opgericht in 01-1999 te Opwijk en is gegroeid als massale 
reactie van de bevolking en vele invalshoeken op een tragisch overlijden van een zeventienjarige 
fietser in het centrum van Opwijk op het einde van het schooljaar. 
 
Het succes was overrompelend: een groot draagvlak van scholen, verenigingen en burgers, 
samen met de medewerking van de gemeente via de toenmalige burgemeester, de politie en de 
rijkswacht maakten veel meer mogelijk. 
Dankzij die goede samenwerking heeft het platform in Opwijk al heel veel kunnen realiseren en 
is ze uitgegroeid tot een vaste waarde en een belangrijke partner in het 
verkeersveiligheidsbeleid. 
 
De appreciatie van de bevolking voor het platform blijft groot en de werking is ondertussen 
uitgegroeid tot een veelomvattend programma. 
De principes tijdens deze 20 jaar zijn nog niets veranderd, wat de sterkte en het succes verklaart 
van de werking, zowel voor de (boven)lokale verkeersplatforms als voor het overkoepelend 
geheel. 
 
We werken in een Verkeersplatform nog steeds vanuit vier invalshoeken: burgers, scholen, 
verenigingen en instanties.  
Deze vier invalshoeken (én hun aanwezigheid én hun inzet én hun medewerking én hun 
overtuiging) zijn cruciaal voor het welslagen van het platform.  
Een Verkeersplatform werkt hoe dan ook als een onafhankelijk geheel, wie er ook meewerkt 
vanuit welke invalshoek ook. 
Dit concept geniet dankzij deze principes van een grote steun vanuit de bevolking. 
 
 
 

 
 
 
 
 
LOKALE WERKINGEN 
 
Het Verkeersplatform in Opwijk (Amigo), opgericht in januari 1999, is het ‘moederplatform’.  
Er zijn in 2019 ook platforms actief in Londerzeel, Dilbeek, Lebbeke, Hamme, Promobiel (Klein-
Brabant-Vaartland) en Heist o-d Berg. 
In Gooik werd er een nieuw Verkeersplatform opgericht in 2019.  
De oprichting of de opstart of de doorstart van het platform in Affligem, Ternat, Kruibeke, 
Grimbergen en Zaventem staat op de planning of is reeds bezig. 
Na verschillende acties rond de A12 is er (met medewerking van ACV Aartselaar-Hemiksem) een 
vraag gesteld aan de vzw Verkeersplatforms om een verkeersplatform in de Rupelstreek op te 
starten. 
Ook in 2019 stonden de vrijwilligers in de verschillende Verkeersplatforms garant voor een niet 
aflatende inzet, voor een onbeperkt enthousiasme, voor creatieve oplossingen en voor een 
efficiënte aanpak van de problematiek inzake verkeersveiligheid.  
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      Amigo (Andere Mentaliteit in Groot Opwijk) Verkeersplatform Opwijk 
 
Het moederplatform in Opwijk komt vrij regelmatig samen: de schepen van verkeer is altijd 
aanwezig. 
Op de agenda staan een aantal vaste agendapunten zoals ondermeer de bespreking van de 
lopende en komende openbare werken, de voorbereiding en opvolging van de 
verkeersadviesraad (waarvan de voorzitter iemand van het platform is) en terugkoppeling 
Fietsersbond. 
 
Daarnaast werd er ook gewerkt aan de jaarlijkse actie Zien en gezien worden, de coördinatie van 
de jaarlijkse verkeersweek, de stand van zaken rond de (her)aanleg van de fietssnelwegen 
Leirekensroute en Oma-route, de jaarlijkse applausdag van de Fietsersbond, waaraan alle 
scholen meewerken, de resterende knelpunten en gevaarlijke kruispunten,  de ondertekening 
van het Save-charter van OVK, de ondersteuning van de Strategische Nota 2020-2025 van de 
Provincie Vlaams-Brabant… 
 
Er wordt gewerkt aan een circulatieplan voor het centrum van Opwijk en een nieuwe omgeving 
voor het centrum van deelgemeente Mazenzele. 
Verder werd een tienpuntenprogramma opgesteld en overgemaakt aan alle politieke partijen en 
de Beleids- en Beheerscyclus en meerjarenplanning werd besproken. 
 
De Werkgroep Veilige Schoolomgevingen heeft een eenvormig model opgesteld voor alle scholen 
dat na een proefproject in Nijverseel nu wordt uitgerold voor alle scholen: met het accent ook op 
de schoolroutes. 
Het is een project in samenwerking met en met subsidiëring van de provincie. 
In dit kader worden ook de sportroutes bekeken en aangepakt. 
 

         Verkeersplatform Affligem 
 
In Affligem is men volop bezig met de doorstart van het verkeersplatform van Affligem. 
De lokale mobiliteitsraad is stopgezet. 
Het beleid wilt zelf dat het verkeersplatform van weleer opnieuw wordt opgestart. 
Er werd al een aantal keren samengezeten met het beleid, beweging.net en diverse 
invalshoeken. 
De zelfstandigheid van het platform wordt door de gemeente aanzien als een belangrijke troef, 
evenals het grotere draagvlak. 
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         Verkeersplatform Rupelstreek  
 
In de Rupelstreek is de voorbereiding gestart voor de oprichting van een bovenlokaal 
verkeersplatform. 
Het platform richt zich tot de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. 
Belangrijk punt in de werking zal de problematiek zijn rond de A12 en de N171. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Verkeersplatform Gooik 
 
Het Verkeersplatform Gooik werd opgericht op 13-02-2019. 
Ter voorbereiding van de opstart werd een mini-enquête gedaan om een overzicht te krijgen van 
de bekommernissen en de verlangens van de deelnemers. 
In de synthese van deze bevraging werden de reacties gebundeld rond voetpaden, fietspaden, 
parkeerbeleid, schoolomgeving en schoolroutes, sportroutes, openbaar vervoer, 
verkeersveiligheid, mobiliteit, inspraak en samenwerking en allerlei verwachtingen. 
 
Het is de wens van de gemeente om samen te werken met een sterk verkeersplatform. 
Er zal ook gewerkt worden aan een nieuw mobiliteitsplan. 
Snelheid, fietsveiligheid en sluipverkeer zijn terugkerende thema’s. 
 
Er werd afgesproken dat er een fietsbeleidsplan wordt opgesteld: de gemeente betaalt de studie 
door A2BMobility en wordt opgesteld in samenwerking met het platform. 
In overleg werd een online-enquête opgemaakt. 
Het plan voorziet 3 fases: verkenningsfase, uitwerkingsfase en beleidsplan. 
Het verkeersplatform treedt ook op als projectstuurgroep. 
 

    Kruibeke 
 
Het Verkeersplatform Kruibeke is in de oprichtingsfase. 
Er zijn al diverse contacten geweest met de verschillende invalshoeken om na te gaan hoe de 
opstart best verloopt. 
 
 

    Verkeersplatform Ternat 
 
In Ternat lopen de activiteiten van het verkeersplatform, Fietsersbond en werkgroepen binnen 
de scholen nogal wat door elkaar. 
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Grotendeels omdat dezelfde mensen actief zijn binnen deze werkingen. 
Het woon-werkverkeer en school-werkverkeer is er actueel. 
Ondertussen is er ook door de gemeente een Mobiliteitsraad opgericht, die een ondersteunende 
en adviserende rol op zich zal nemen. 
In Sint-Katherina-Lombeek werd een actie Graag Traag opgestart. 
 
 

    Lebbeke 
 
Het voetpadenrapport van het platform blijft een vast agendapunt (met bijhorende werktafels 
met een kleinere groep)  
Het blijft ook een unieke methodiek om te werken aan voetpaden in de gemeente. 
Op vraag van de nieuwe meerderheid werd een bijkomend rapport opgesteld met het vastleggen 
van de prioriteiten binnen het voetpadenbeleid. 
Daartoe werd een nieuwe methodiek ontwikkeld om na te gaan wat de meest belangrijke straten 
zijn in het hoofddorp en de buitenkernen. 
Dit op basis van 7 nieuwe parameters. 
 
Over het voetpadenrapport verscheen een artikel in het vakblad Verkeersspecialist (België), het 
vakblad Verkeerskunde (Nederland) en werd het opgenomen in het programma van het 
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk in Amersfoort (Nederland). 
Het voetpadenrapport en bijhorende methodieken zijn eigendom van de verkeersplatforms: er 
wordt nu op zoek gegaan om dit alles in een softwarepakket te gieten. 
 
Het platform maakt ook deel uit van de Verkeerscommissie, waarin alle plannen, openbare 
werken, lopende en komende dossiers de revue passeren én waarbij nu vanaf de nieuwe 
meerderheid wél geluisterd wordt naar onze inbreng en voorstellen. 
De verantwoordelijke schepen en-of de burgemeester is altijd aanwezig op de bijeenkomsten 
van het platform. 
Andere agendapunten: circulatieplan, meerjarenplanning, BBC, parkeerbeleid, schoolroutes, 
schoolroutekaart, diverse knelpunten. 
 
Er werd gestart met een onderzoek naar de fietspaden in de gemeente naar het voorbeeld van 
de voetpadenactie. 
Het platform komt bijna maandelijks samen. 
 
 

    LeVeLo, Verkeersplatform Londerzeel 
 
Het verkeersplatform nam begin 2019 deel aan een avond rond basisbereikbaarheid door de 
Plattelandsacademie van de Landelijke Gilden Vlaams-Brabant. 
Op 19 maart 2019 organiseerde het platform een avond in het kader van Fix The Mix rond een 
verkeersveilig en verkeersleefbaar Londerzeel. 
Op het programma verkeersdeskundige en socioloog Willy Miermans over ongemakkelijke 
waarheden bij mobiliteit, Tom Dehaene over de fietssnelwegen F27 en F28, het Vlaams Instituut 
Gezond Leven met Sarah D’Haese en de Walkabilitytool, Inge Caers van Fietsberaad Vlaanderen 
over fietsstraten. 
Kwamen ook aan bod: de resultaten van een bevraging van de Londerzeelse burgers, uitleg door 
Cédric Vaast, Agentschap Wegen en Verkeer en Jelle Vercauteren van de Werkvennootschap 
over de toekomstige knooppunten A12 Londerzeel Zuid en Noord, alsook de sneltram. 
Het werd een leerrijke en succesvolle avond met meer dan 100 deelnemers. 
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Levelo deed daarbij een korte snelle enquête en haalde op 4 dagen tijd een respons van meer 
dan 700 antwoorden op, waardoor mensen voelen dat ze het verschil kunnen maken en dat er 
dynamiek op gang komt. 
Verder werd er nog gewerkt aan fietsstraten, wegwerken gevaarlijke punten, mobiliteitsplan, 
heraanleg Drietorenstraat en Trage Wegen. 
En er werd een belangrijk en uitvoerig document opgesteld: de fietsnetwerkaudit, waarrond in 
2020 sterk zal gewerkt worden. 
 
 

   Verkeersplatform Dilbeek 
 
Het Verkeersplatform van Dilbeek is aanwezig op verschillende raden in de gemeente: in de 
Mora (mobiliteitsraad), in de Raad Lokale Economie, in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening…  
Het platform staat ook in communicatie met de Werkvennootschap. 
 
Wat betreft de herinrichting van de Ring door de Werkvennootschap hebben we als 
verkeersplatform deelgenomen aan een aantal workshops. 
Het verkeersplatform heeft immers zijn advies ingestuurd en een alternatief tracé geformuleerd 
voor de kruising met Ninoofsesteenweg. 
Voor deze werken heeft het kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken 10 miljoen € voorzien. 
Wordt  vervolgd. 
 
Ook de opvolging van het dossier rond de N8 (Ninoofsesteenweg) vraagt aandacht en 
bijkomende contacten. 
Er is ook permanent overleg met de Stationsbuurtraad omtrent de plannen rond de 
herinrichting van de stationsbuurt en wijde omgeving. 
Het verkeersplatform heeft ook hier alternatieven opgesteld. 
Het desbetreffende RUP moet bijgestuurd worden. 
 
Het platform wenst dat het dossier van de herinrichting van het centrum van Schepdaal weer 
wordt geactiveerd: het platform heeft eerder al goede voorstellen gelanceerd om in eigen beheer 
dit uit te voeren ipv. een duur studiebureau en los van de wensen van de bevolking. 
Ook de opvolging van Route2School blijft hangen: het platform wilt werk maken van de 
oplijsting van knelpunten en het formuleren van geschikte en veilige oplossingen. 
 
Het ontwerperscollectief biedt heel wat mogelijkheden: op termijn moet het nodige worden 
ondernomen voor het structureren van het collectief en het juridisch perspectief. 
Andere agendapunten: foutparkeren, circulatieplan, proefopstellingen, zone 30, kerkplein Groot-
Bijgaarden, meerjarenplanning, universele kruispunten… 
 
 

   Verkeersplatform Hamme 
 
Het Verkeersplatform Hamme komt vrij regelmatig samen. 
Er werd een zevenpuntenprogramma opgesteld naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Begin 2019 werd nagezien wat van ons eisenprogramma werd weerhouden in het 
bestuursakkoord. 
 
Aanvullend zijn nog extra vragen en wensen toegevoegd. 
Alsook volgende punten: schoolomgevingen, voetgangerscirkel, afspraakpunten, fietseducatie en 
fietsbeleid. 
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Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt herzien. 
Er werd een voorstel gelanceerd voor een veilige fietsroute van Zogge naar Hamme Centrum. 
 
De vervoerregioraad is een vast agendapunt, ook al valt er weinig nieuws te vernemen: het 
platform ijvert voor een gemeentegrensoverschrijdende aanpak. 
De intentienota over een nieuwe fietsbrug over de Durme werd besproken. 
Na een intense brainstorming werd een basisnota opgesteld rond fietsbeleid in Hamme. 
 
Er is ook een nieuwe verkeersraad actief, waaraan het verkeersplatform meewerkt. 
Ook de meerjarenplanning werd uitgelegd door de schepen van verkeer en verder besproken. 
 

 

 

    Bovenlokaal Verkeersplatform Klein-Brabant-Vaartland Promobiel 
 
Dit bovenlokaal platform is actief in de gemeenten Puurs, Bornem, Sint-Amands en Willebroek. 
Er wordt gewerkt in 9 verschillende werkgroepen: 
Trage Wegen, Openbaar Vervoer, leefbaarheid rond verkeersassen en in dorpscentra, 
toegankelijkheid, fietsbeleid en fietsinfrastructuur, Fietsersbond, verkeersveiligheid van zachte 
weggebruikers, bereikbaarheid bedrijventerreinen en autodelen. 
Het platform is nauw verwant met de burgerbeweging “Haal DE LIJN over de brug” die 10 jaar 
bestaat en ijvert voor een beter openbaar vervoer. 
 
 

    Verkeersplatform Heist op den Berg 
 
Het verkeersplatform in Heist-op-den-Berg volgde in 2019 nog intensief het 
basisbereikbaarheidsverhaal op, onder andere door vertegenwoordiging in Regio Mechelen 
Mobiel voor Iedereen.  
Ook volgen ze een werkgroep Trage Wegen van beweging.net en KWB.  
 
 

   Andere lokale werkingen 

 
Door een samenloop van omstandigheden zijn enkele verkeersplatforms niet actief op dit 
moment. 
We trachten met de vzw het nodige te ondernemen om in Grimbergen en Zaventem opnieuw een 
doorstart te realiseren. 
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REFLECTIEGROEPEN EN PLANNINGSDAG 
 
Sinds de oprichting van de vzw (datum) is het de Reflectiegroep (die als Algemene Vergadering 
functioneert) die de werking opvolgt.  
Op de Reflectiegroep zijn zoveel mogelijk medewerkers (minstens twee per platform) aanwezig.  
Met een grotere groep medewerkers komen er automatisch ruimere inzichten, kan er een betere 
taakverdeling tot stand komen en werken we aan een gedragen visie. 
Reflectiegroepen hielden we op 21 februari 2019 en 21 mei 2019 in De Zandloper in Wemmel.  
Op 19 september 2019 was er een planningsdag in de werfkeet van de Vlaamse Waterweg in 
Kruibeke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 februari 2019 was het Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM) te gast: Karen Scheire 
vertelde over de werking van het netwerk. 
De PowerPointpresentatie is beschikbaar. 
Onze vzw is reeds compagnon van NDM. 
Uit het gesprek bleek overduidelijk dat we elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. 
Het grote draagvlak dat verkeersplatforms aanbieden is een belangrijke troef. 
Andere elementen uit het boeiende gesprek: Vlaamse Wielerfederatie aanspreken voor 
duurzaamheidsacties bij de recreatieve fietsers, buurtpunt, week van de mobiliteit, LAMA 
projecten… 
Daarnaast werd er ook nog gesproken over Fix the Mix in Londerzeel en de opvolging van het 
thema basisbereikbaarheid en de vervoerregio’s. 
 
(strategische en operationele doelstellingen in een aparte kader) 

-  
 
 
 
 
 
De Reflectiegroep van 21 mei 2019 had als gastspreker het Vlaams Instituut Gezond Leven 
(VIGL) en Logo Zenneland. 
Het ging voornamelijk over de walkability-tool: mogelijks wordt deze gekoppeld aan een GIS-
toepassing. 
VIGL richt zich vooral naar lokale besturen, maar ook de organisatie van participatieavonden is 
mogelijk. 
Logo’s werken rond verschillende gezondheidsthema’s, die door de Vlaamse Overheid bepaald 
worden. 
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In een verder verleden (toen verkeersveiligheid nog één van de hoofdthema’s was) hebben de 
verkeersplatforms nog met de Logo’s samengewerkt, ondermeer met een stand op de Gordel. 
Er werd de vraag gesteld om in de toekomst de walkability-tool rekening te laten houden met de 
ruimte zoals ze eruitziet (bv. voetpaden en oversteekplaatsen) en toegankelijkheid. 
Verder besprak de reflectiegroep ook een checklist rond de vervoerregio’s en het Europees 
Handvest Verkeersveiligheid (European Road Safety Charter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 17 september 2019 vond onze jaarlijkse planningsdag plaats in Kruibeke in de werfkeet van 
de Vlaamse Waterweg. 
Volgende agendapunten werden afgewerkt: 
 

- Onze strategische en operationele doelstellingen 
- Hoe komen we als verkeersplatform naar buiten en zeggen we genoeg wat we doen…? 
- De mogelijkheden van de bouwmeesterscan 
- Strategische doelstellingen in de Visienota Verkeersveiligheid 2020-2025 van de 

Provincie Vlaams-Brabant 
- Dode Hoek 
- Vervoerregioraden en basisbereikbaarheid 
- Acties van lokale platforms en vormingskansen 

 
Er werden een hele reeks besluiten geformuleerd en praktische afspraken gemaakt. 
Op het einde van de planningsdag hebben we samen een uitstap gedaan naar Antwerpen met de 
Waterbus. 
Een unieke en deugddoende ervaring en ook eens een ander kader om met elkaar in gesprek te 
gaan. 
 

 
ONS NETWERK 
 

Leirekensroute 
 
De vzw Verkeersplatforms is samen met de lokale Fietsersbond (Londerzeel) en vzw Leireken 
(Steenhuffel) de initiatiefnemer rond het Toekomstproject Leirekensroute. 
Leirekensroute is een fietsroute tussen het centrum van Aalst en Steenhuffel. 
Samen met de betrokken provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, de Regionale 
Landschappen en de Vlaamse Overheid wordt gewerkt aan 5 doelstellingen: de heraanleg en de 
verbreding, de eenvormigheid van de oversteekplaatsen met fietsers in de voorrang, de 
doortrekking tot in Mechelen en het oplijsten van alle randaspecten zoals toerisme, landbouw, 
horeca, cultuur…  
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fragielex.nl%2Finformatie%2Fvolwassenen-met-fragiele-x%2Fbouw-een-sociaal-netwerl%2F&psig=AOvVaw2xnjln116OPeOjnDL-65iD&ust=1588666740497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJifvf7imekCFQAAAAAdAAAAABAD


Het dossier wordt begeleid door het studiebureau Buur. 
Het verdere verloop van het dossier werd opgedeeld in 5 fases: Aalst Binnengebied, Aalst 
buitengebied, Opwijk, Merchtem en Londerzeel. 
Aalst Buitengebied werd goedgekeurd en verkeert in de fase van opmaak van technische 
plannen: eerst zal gestart worden met de ondertunneling van de Moorselbaan (met Europese 
subsidies)  mogelijks nog in 2020. 
 
Het traject voor Merchtem werd ook volledig goedgekeurd op een projectstuurgroep en zal in 4 
fases gerealiseerd worden tijdens deze legislatuur. 
Voor Londerzeel is de startnota klaar en wacht deze op goedkeuring, eenmaal de 
Coronamaatregelen voorbij zijn. 
Voor Opwijk volgt een startnota in het najaar. 
 
Het Toekomstproject Leirekensroute is vanuit de basis gegroeid en wordt door de 
kwaliteitsadviseur van de Vlaamse Overheid omschreven als een voorbeeld van degelijke 
totaalaanpak en intense samenwerking. 
 

 
 
 

Overleg provincie Vlaams-Brabant 
 
Met de vzw maken we deel uit van het Strategisch Overleg Verkeersveiligheid Vlaams-Brabant. 
Dit is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant onder voorzitterschap van de 
afscheidnemende gouverneur Lodewijk De Witte. 
 
De vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen en is samengesteld uit alle betrokken 
invalshoeken: afvaardiging van de politiezones en van de gemeenten, parket, transportsector, 
Vias, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de eigen diensten van de provincie. 
Onderwerpen zijn: de jaarlijkse analyse van de statistieken over de  verkeersongevallen en de 
uitwerking van diverse sensibiliseringscampagnes voor een verscheiden doelpubliek. 
 
Door deelname aan het Strategisch Overleg Verkeersveiligheid, waar we op voorstel van de 
gouverneur op 9 oktober 2019 de werking van de Verkeersplatforms mochten toelichten, 
pleegden we nadien overleg op 13 november 2019 met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). 
De reacties op onze voorstelling (met bijhorende PowerPoint) werd op het Strategisch Overleg 
zeer enthousiast onthaald. 
Op een reflectiegroep kwamen zij toelichten wat VSV aan de Verkeersplatforms te bieden heeft. 
 
We hebben soms de indruk dat de professionele mobiliteitswereld zichzelf afschermt, 
ondermeer door de kost die ze vragen voor vormingen bijvoorbeeld: zie Voetgangersbeweging, 
VSV, Fietsberaad Vlaanderen… 



Met die klank hebben we contact opgenomen binnen VSV.  
We stellen telkens wel vast dat het congres zich vooral richt op mensen die beroepsmatig met 
verkeer en mobiliteit bezig zijn en niet zozeer op vrijwilligers, alleen al door een vrij hoge 
deelnameprijs. 
 
Met het VSV werden daarom afspraken gemaakt om elkaars werking te ondersteunen en te 
zorgen voor een betaalbare of gratis deelname aan alle congressen, studiedagen, acties… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoerregio’s 
 
De vervoerregio’s en het thema basisbereikbaarheid zijn weerkerende punten op de 
reflectiegroep. 
Waar er in het begin nog stakeholdersoverleg plaatsvond, moeten we vaststellen dat de 
communicatie op dit moment minimaal is. 
Het is ook onduidelijk wat binnenkamers bediscussieerd wordt. 
 
Waar de discussie nog volledig open ligt is het vervoer op maat: probleem vormt echter de 
beperkte budgetten. 
De vervoerregio’s zullen het moeten stellen met het budget  van de belbus en de minder 
mobielen centrale, wat duidelijk onvoldoende is. 
We stellen ook vast dat op vele plaatsen de gemeente te weinig bezig is met dit thema en 
onvoldoende op de hoogte is. 
 
Er is het voorstel om in de toekomst te overleggen met de Landelijke Gilden, die hierin een brede 
werking uitbouwen. 
Er wordt ook gesteld dat we dit gemeentegrensoverschrijdend moeten aanpakken. 
Voor de platforms werd een duidelijke en overzichtelijke checklist opgesteld met de 
verschillende punten om na te gaan in elke vervoerregio, om te bevragen in de gemeente en om 
zelf verder op te volgen. 
 
Er blijven alleszins heel wat onduidelijkheden zoals de eventuele link met mobiliteitsplannen, de 
fietssnelwegen, de koppeling met leefmilieu… 
Er is ook het voorstel dat radialen moeten getekend worden tussen de grote steden, die 
vervolgens concentrisch moeten verbonden worden en dat er aan kernversterking moet gedaan 
worden van kleine(re) gemeenten tussenin. 
 
In 2020 is het nodig om de afspraken die vastgelegd werden op de planningsdag verder uit te 
werken. 
 
 



 
 
 
 

DEELNAME AAN STUDIEDAGEN  
 
- Dag van de Mobiliteitsprofessional door VSV in Halle op 15 oktober 2019 
- Vlaams Congres Verkeersveiligheid te Vilvoorde op 18 maart 2019 
- Studiedag Basisbereikbaarheid op 29 maart 2019 te Leuven 
- Inspiratiedag van Netwerk Duurzame Mobiliteit op 21november 2019 te Deinze 
- Uitwisselingsdag van SAVE Steden en Gemeenten van OVK op 30 januari 2020 te Leuven 
 
 

 

DOSSIERS EN PROJECTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project No Need For Speed 
 
Straten, schoolomgevingen of steenwegen worden soms herleid tot echte racecircuits terwijl 30, 
50 of 70 km/uur er de maximumsnelheid is.  
Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde en de Verkeersplatforms vzw willen daarom 
snelheidsmeters (type Bushnell) uitlenen aan burgers, wijkcomités, oudercomités, verenigingen. 
 
De snelheidsmeter zit in een koffer, samen met een USB-stick en een clipboard voor registratie 
van meetresultaten, fluohesjes en poncho’s.  
De metingen geven een indicatie van het aantal automobilisten (tijdens de duur van de meting) 
die harder rijden dan toegelaten (op de locatie van de meting).  
 
Hoe alles precies werkt en meer info over het project, is te vinden op www.noneedforspeed.be. 
Koffers kunnen aangevraagd worden rechtstreeks via de site. 
 

 
  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftrandared08.blogspot.com%2F2019%2F02%2Fstudiedag-43.html&psig=AOvVaw2v4N6ea8Kp4qo6hvTlPCEK&ust=1591699595932000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjcxp6F8ukCFQAAAAAdAAAAABAO
http://www.noneedforspeed.be/


VERKEERSPLATFORMS ADMINISTRATIEF 

 
 
We dienden, zoals vele vzw’s, een nulaangifte in bij de belasting. 
Het UBO register werd in orde gezet. 
Het nodige wordt ondernomen voor een aanpassing van de lijst van bestuurders via een 
publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 
Door beweging.net werd al een bedrag van 2.500 € gestort op de rekening van de vzw en in 
2020 zal nog een bedrag 7.500 € volgen. 
Daarmee kunnen een aantal posten betaald worden, die nu niet mogelijk waren of 
vooruitbetaald werden door Sofie en Willy. 
Verder moet er nagezien worden welke verzekeringen moeten afgesloten worden en wie kan 
zorgen voor het opmaken van een jaarrekening. 
Tijdens 2020 zullen we nazien in welk concreet actiemateriaal en publicitaire middelen er kan 
geïnvesteerd worden. 
 
Er zal ook werk gemaakt worden van een nieuwsbrief, van de doorstart van de website en het 
gebruik van sociale media. 
Enkele leden van de Reflectiegroep zijn hierin nogal bedreven en zijn bereid om hieraan mee te 
helpen. 
We kunnen wellicht ook terugvallen op de nieuwe communicatiedeskundige binnen 
beweging.net BHV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTACT 
 
vzw Verkeersplatforms 
 
Coördinator:        Stafmedewerker: 
Willy Price        Sofie Neyens 
Heerbaan 25   info@verkeersplatforms.be  Pletinkxstraat 19 
1745 Mazenzele  www.verkeersplatforms.be   1000 Brussel 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mettenveld.be%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw0r8WCxS5r-FiR_nvffIPTM&ust=1588668105890000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjdwpfomekCFQAAAAAdAAAAABAJ
mailto:info@verkeersplatforms.be
http://www.verkeersplatforms.be/


QUOTES 

 
 
 
 

Door elk jaar, ook in 2019, met de verkeersplatforms  
mee te doen met de Week van de Mobiliteit,  

maken we de toekomst tastbaar en laten we proeven van andere manieren van verplaatsen. 
 

Verkeersplatform Londerzeel 
 
 
 

In een verkeersplatform heb je ook technische expertise nodig. 
Die hebben we in Dilbeek met het ontwerperscollectief, een verzameling van experten  

op het vlak van architectuur, ruimtelijke ordening, verkeerscirculatie. 
Bij ons dossier van de Ninoofse Steenweg werd door AWV en de Werkvennootschap grote ogen getrokken. 

 
Verkeersplatform Dilbeek 

 
 
 

We willen met de verkeersplatforms niet “vergaderen om te  vergaderen”. 
Uit ervaring weten we dat actiegericht écht werkt. 

En om die reden is het ook belangrijk dat het beleid echt mee aan tafel zit en aan de kar trekt. 
 

vzw Verkeersplatforms 
 
 
 

Vanuit heel wat lokale platforms dragen we expertise en draagvlak aan voor de vervoerregioraden. 
Door “innovatieve” voorstellen (auto- en fietsdelen, verweving van functies, vervoer over water…) én het 

belang van openbaar vervoer te verdedigen, volgen we de invulling van basisbereikbaarheid op. 
 

vzw Verkeersplatforms 
 
 
 

Als het om “dode hoek” gaat  
zijn educatie en infrastructuur de belangrijkste elementen waarop ingezet moet worden.  

Wat dat laatste betreft, willen we met de platforms pleiten  
voor vierkant groen en-of een apart opstelvak voor fietsers. 

 
Verkeersplatform Promobiel 


