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14de Ternatse GORDEL 
 

Zondag 19 september 2010 
 

Thema: “Fietsen, JA … 
maar VEILIG!?” 

 
Met: fietssassen, enkelrichtingsfietspaden, 
de Goepiesborden: “pas op”  ->“en gaan”, 

de fietsbel en de i-pod. 
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De Gordelbrochure 
 



3 

 

 

Ten fietsgeleide 

 

Beste Ternatse (gordel)fietser, 

 

Je hebt de 14e gordel van Ternat meegemaakt. De aankondiging deed wellicht een 

belletje rinkelen: deze fietstocht is niet zomaar een ‘tour van Ternat’, jawel ook dat, 

maar veel meer nog: het gaat over de voorwaarden om fietsen aangenaam, 

aantrekkelijk, vriendelijk… te maken. Moeten we het nog even herhalen? De Gordel van 

Ternat werd in 1989 opgestart in het zog van de Brusselse Gordel met 2 bedoelingen: 

mensen ertoe bewegen zich meer met de fiets te bewegen en de overheid daartoe 

verbeteringen en stimulansen aanreiken. 21 jaar en 13 gordels later heeft die bedoeling 

nog niets aan belang ingeboet. Ze blijft nog altijd actueel.  

Er zijn sindsdien inderdaad al veel meer mensen fietsmobieler geworden, dat niet! Het 

kan gedwongen of uit vrije wil zijn, mogelijk vanuit een milieu- of gezondheidsreflex, 

omwille van het groeiend fietstoerisme of omwille van de fietsvergoeding, een combinatie 

van het opgesomde of wat dan ook. Toch worden nog veel korte ritten (minder dan 4 

km) met de auto afgereden en is de gedragsverandering daartoe nog niet gedaan. Wat 

we naar het beleid toe willen vertalen, zijn vooral de redenen waarom mensen NIET op 

de fiets overschakelen. Veiligheidsaspecten behoren daar zeker toe. Overigens zullen  in 

de komende weken en maanden de werken aan het GEN (Gewestelijk Express Net) van 

de spoorlijn van Wambeek tot Lombeek dermate invloed hebben dat het autoverkeer 

stilstaat en het fietsen aan belang en tijdswinst wint. 

 

Vier veiligheidsdoelstellingen in  2010 

 

1/ Fietssassen. 

Een fietssas (ook fietsopstelstrook of FOS) is een opstelvak voor fietsers vóór een rood 

licht, afgebakend door twee stopstrepen en daartussen het symbool van een fiets op het 

wegdek (geschilderd). Een mailtje van een bezorgde vader (zie verder blz 4) was de 

aanleiding om na te gaan waar en hoeveel fietssassen in Ternat kunnen uitgetekend 

worden.. We vonden 6 mogelijke plaatsen: 3 langsheen de Assesteenweg en 3 langsheen 

de spoorweg! Een uitdrukkelijke en dringende vraag dus aan ons gemeentebestuur om er 

enkele potjes verf voor over te hebben. 

 

2/Pleidooi voor éénrichtingsfietspaden 

Langsheen de Brusselstraat zal eerlang een tweerichtingsfietspad aangelegd worden. Dit 

is een breed fietspad aangelegd langs 1 zijde van de weg en waar de fietsers in biede 

richtingen moeten over rijden. Dit wil zeggen dat fietsers op 2 punten de openbare weg 

moeten kruisen en elkaars tegenliggers zijn op het tweerichtingsfietspad. Zowel de 

fietsersbond als Minister van Mobiliteit, Hilde Crevits wijzen dit uitdrukkelijk af en 

bestempelen ze als ‘gevaarlijk’. De overweging dat minder grond moet onteigend worden 

en dit kostenbesparend is, kan als een boemerang terug komen bij hen die deze 

beslissing hebben genomen. De veiligheid van de fietsers is hier duidelijk geen prioriteit. 

Laten we hopen dat er eerst niet een accident moet gebeuren! Maar laten we ook hopen 

dat bij volgende projecten fietspaden aan beide zijden van de weg zullen worden 

aangelegd. 

 

3/ De Goepies 
De Ternatse jeugdraad draagt veilig fietsen hoog in het vaandel. Drie jaar geleden 

organiseerde zij een wedstrijd voor Ternatse jongeren: “Ontwerp een verkeersbord 

voor gevaarlijke fietspunten in onze gemeente”. Uit de verschillende inzendingen werd een 

winnaar gekozen, een fris en opvallend ontwerp met kleurrijke figuurtjes: de Goepies. Aan de 

hand van enquêtes in alle Ternatse basisscholen, werden de belangrijkste fietspunten voor 
kinderen in kaart gebracht. Deze punten zijn intussen voorzien van een uniek 

jeugdraadverkeersbord. 
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4/ Horen en gehoord worden  

* Niet alle fietsen (vooral koersfietsen) beschikken over het zo noodzakelijke instrument 

om zichzelf aan te kondigen: een bel. Hebben zij ook een auto zonder claxon??? Of een 

gsm zonder signaal? Een bel kost twee keer niks. Het is een vorm van respect voor de 

andere weggebruikers om te bellen in plaats van te roepen of tieren als een 

wielerterrorist! Overigens is de bel een wettelijk verplicht gadget! Wat houdt sommigen 

dus nog tegen? Zal men zijn leven (of dat van anderen) op het spel zetten door gebrek 

aan een bel? 

 

* Een andere, niet minder acceptabele gewoonte is het gebruik van de i-pod bij het 

fietsen, vooral bij jongeren. Hij is al menigmaal oorzaak van verkeersongevallen! Het 

afsluiten van omgevingsgeluiden en het zich concentreren op muziek ipv op de weg, kan 

alleen maar goed zijn voor tewerkstelling van dokters, verplegenden en ziekenhuizen, 

laat staan begrafenisondernemers. 

In volgende bladzijden geven we enkele slogans ten beste om de actie ‘Horen en 

gehoord worden’ vlees en bloed te geven. Dit in navolging van de geslaagde nationale 

ACW-actie ‘Zien en gezien worden’! Horen doe je het best ZONDER i-pod, gehoord 

worden doe je best MET bel(gerinkel)! 

 

Besluit 

Ziezo, 4 facetten over fietsveiligheid, waarvan de eerste 2 zich richten naar de overheid, 

de laatste 2 naar de fietsers zelf. Zeg nu zelf, is dat niet evenredig verdeeld analoog aan 

onze 2 doelstellingen? We bekijken ze even van naderbij volgens de zien-oordelen-

handelen-methode van Cardijn. 

 

En wat naar de toekomst toe? Blijven we een comité dat even zijn nek uitsteekt om de 

2 jaar? Of moeten we een tandje bijsteken en korter op de bal spelen? Dat willen we wel. 

Weet ook dat de engagementen van de leden zich niet beperken tot de gordelstuurgroep! 

Om permanenter en performanter uit de hoek te komen is de wil aanwezig om te 

evolueren naar een verkeersplatform zoals er in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde(en 

enkel daar nationaal gezien) al een 10-tal bestaan. Verder in deze brochure gaan we 

daar even dieper op in.  

 

 

Namens de Ternatse Gordelstuurgroep of Gordelcomité 

 

 

 

 

 

 

 

 Met de fiets heb je altijd airco! 

 

 

  

 Mijn fiets, mijn vrijheid! Mijn auto, mijn kooi! 
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Wat vragen we ?   

1/ Fietssassen 

Zien 

*Dodehoekongeval wordt fietser fataal in Lochristi. HLN (20 aug. 

2010)  Een 77-jarige fietser die vrijdagavond om het leven kwam in het Oost-Vlaamse Lochristi, 

kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht. De man werd nog gereanimeerd, maar 

stierf ter plaatse.  

* Jonge fietser komt om bij dodehoekongeval (3 sept 2010) In Nossegem 

(Zaventem) is een fietser (22) omgekomen bij een dodehoekongeval. Een vrachtwagen sloeg op 
het kruispunt van de Hubert Wauteletstraat en de Mechelsesteenweg rechtsaf, maar had de 
fietser niet opgemerkt. 

* Een inwoner uit Ternat mailde ons begin van de lente: 
“Ik vraag me af of we met onze drie gezinsbondsafdelingen aan de burgemeester eens niet de vraag 
moeten stellen of er in Ternat op elk kruispunt met verkeerslichten waar zich 'dodehoek'-ongevallen 
met vrachtwagens kunnen voordoen, best geen strook kan gemaakt worden waar enkel de fietsers op 
mogen staan telkens er gewacht moet worden voor het rode licht. Zodoende bevinden de wachtende 
fietsers zich voor de vrachtwagen en zijn ze bijgevolg beter zichtbaar en verdwijnen ze niet in de dode 
hoek. Vorige week zouden er zich zo volgens de kranten vier ongevallen hebben voorgedaan.  De 
schoolgaande jeugd zou er erg mee geholpen zijn.  … Misschien zijn er nog wel gevaarlijke punten 
voor de fietsers, maar deze situatie raakt me zeer persoonlijk. Op dertienjarige leeftijd werd mijn beste 
vriend zo door een vrachtwagen dood gereden en momenteel heb ik een zoon van die leeftijd die elke 
dag zo'n kruispunt oversteekt waar zo geen veilige strook is voorzien.  Een geverfd vak met een 
fietslogo op zou al een pak helpen denk ik.” 

 
Oordelen 

Onlangs heeft BIVV (Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid) een studie gemaakt van de jaren 
2003-2007 (Themarapport fietsers, 2009). Het betreft 37 dodelijke slachtoffers en meer dan 1400 
gewonden ten gevolge van een dodehoekongeval. 

 Aan kruispunten waren er 30 dodelijke slachtoffers (81%). Wanneer men alle slachtoffers van 
dodehoekongevallen in rekening brengt, stelde men aan kruispunten 63% van het totaal 
aantal slachtoffers vast. 

 Op rotondes waren er 5 doden te betreuren (14%) en 12% van alle slachtoffers. 

 Er vielen ook nog twee doden buiten de kruispunten. Waarschijnlijk gaat het om ongevallen bij 
opritten (5%). Voor alle slachtoffers bekomen we hier een percentage van 25%. Ook 
interessant om weten is dat 48% van de gekwetsten (dodehoekongevallen) zich bevonden op 
fietspaden die enkel door markering op de rijbaan is aangeduid. 19% van de ongevallen 
gebeurde op fietspaden gescheiden van de rijbaan en in 33% van de gevallen waren er geen 
fietspaden. 

Waarom is het aantal dodehoekongevallen sedert 2003, de invoering van de dodehoekspiegel, 
niet verminderd? 

Enkele oorzaken: 

 Voorafgaand aan de invoering van de dodehoekspiegel in 2003 is het wetenschappelijk 
onderzoek dat toen voorhanden was, waarschijnlijk te weinig geraadpleegd. De Nederlandse 
onderzoeksinstelling TNO had in 2001 uit analyse van proces-verbalen reeds opgemerkt dat 
de meeste dodehoekongevallen aan de voorzijde van vrachtwagens plaatsvonden. De 



6 

 

dodehoekspiegel is echter meer naar achter gericht en brengt dit cruciale gebied niet in beeld. 
Een vooruitkijkspiegel is een van de mogelijke oplossingen. 

 Hierbij kan worden opgemerkt dat de naam “dodehoekspiegel” enigszins misleidend is. Het is 
geenszins zo dat de dodehoekspiegel de enig nog bestaande dode hoek voor de chauffeur 
zichtbaar zou maken. Rond de vrachtwagen zijn meerdere dode hoeken waarvan de dode 
hoek die door de dodehoekspiegel wordt gedekt, slechts een klein gebied vertegenwoordigt. 

 Bij een manoeuvre moet de vrachtwagenchauffeur op korte tijd heel wat in het oog houden: de 
spiegels die verspreid staan of hangen binnen of buiten de cabine, het verkeer vóór (voorruit) 
en naast (zijruiten) hem/haar. De chauffeur is niet bij machte om al die zaken terzelfdertijd in 
het vizier te nemen. Plots kan vanuit het niets iemand opduiken die over het hoofd werd 
gezien... 

 Elke nieuwe spiegel vormt een nieuwe dode hoek.(Je kan zoveel spiegels hangen dat je het 
verkeer niet meer kunt zien!)  

 De fietsers letten niet voldoende op de richtingaanwijzers van de vrachtwagen. 

 De fietsers nemen hun voorrang zonder te controleren of de chauffeur die hen voorrang moet 
verlenen, hen wel gezien heeft. 

 De fietsers en vrachtwagenchauffeurs beschikken niet over duidelijke regels (zie 
gedragscode) om dodehoekongevallen te vermijden. 

 Het risico kan drastisch verminderen door de fietssassen aan rode lichten. 

  Waarom wordt niet onmiddellijk de stopstreep van alle kruispunten een drietal meter 

achteruit verplaatst zodat de fietsers zich niet meer kunnen opstellen naast de 

vrachtwagens?  

  Waarom wordt aan fietsers niet verboden zich naast een vrachtwagen op te stellen aan de 

verkeerslichten?  

  Waarom wordt in onze  gemeente geen sensibiliseringscampagne gevoerd voor alle 

weggebruikers terwijl dit in Nederland wel kan? 

 
Handelen 

Het minimum dat ons 

gemeentebestuur kan 

doen is enkele liters 

witte verf spenderen 

voor 6 fietssassen 

met verkeerslichten 

en wel: 

1/ Aan de 

Assesteenweg in 

Wambeek meer 

bepaald op de 

Stenebrugstraat en de 

Fossebaan. 

Eerstgenoemde is al 

aardig op weg als 

fietssas, maar er 

ontbreekt een 

geschilderde fiets op 

het wegdek. Zie foto.  

2/ Aan de 

Assesteenweg op het 

kruispunt met de 

Kerkstraat (St-

Katherina-Lombeek) 

en de Terlindenstraat. 

3/ Op de 

Assesteenweg aan 
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beide zijden van de bareel  

4/ Op de Meersstraat aan beide 

zijden van de bareel 

5/ Op de Bosstraat aan beide zijden 

van de bareel 

6/ Op de Sluisvijverstraat aan beide 

zijden van de bareel 

 

Een goede raad aan fietsers: NOOIT 

NAAST een vrachtwagen rijden 

(aan gelijke snelheid), stilstaan of 

parkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 
Eenrichtingsfietspaden 

Zien 
Aan de Brusselstraat in Ternat wordt binnenkort een tweerichtingsfietspad aangelegd. 

 

Oordelen 
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Het Vademecum Fietsvoorzieningen zegt daarover: 

“Een bijzonder knelpunt vormt de beveiliging van fietspaden ter hoogte van op- en afritten 

van snelwegen, ringwegen en dergelijke. Dit probleem stelt zich nog veel sterker bij een 

tweerichtingsfietspad. De toepassing hiervan ter hoogte van toegangscomplexen is dan ook 

absoluut te mijden.” 

“In specifieke situaties kunnen redenen bestaan om een tweerichtingsfietspad 

aan te leggen, bvb. wanneer zich aan de ene zijde minder zijwegen of opritten (= veiliger) 

bevinden.”  Het Vademecum pleit voor behoedzaamheid bij het aanleggen van 

tweerichtingsfietspaden aan één zijde van de weg. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden 

kan de wegbeheerder hiervoor opteren.”  

Waarom zou de Brusselstraat een uitzonderingssituatie zijn? Er is ruimte langs beide zijden! 

In St-Ulriks-Kapelle is er wel een eenrichtingsfietspad langs beide zijden op de Brusselstraat, 

weliswaar vanaf de Assestraat en Tenbroekstraat (voorbij de dorpskern).  

Het voornaamste bezwaar is dat de fietsers de autobaan tweemaal zullen moeten kruisen! 

Even zoveel kans op een aanrijding dus. 

Een dubbel- of tweerichtingsfietspad behoeft bovendien supplementair het aanbrengen van 

pijlen en eventuele fietssymbolen en een doorlopende witte streep in het midden.. 

De grote vrees van de gordelstuurgroep is dat er hier een precedent 

geschapen wordt. Dit mag absoluut geen navolging verdienen in verdere 

projecten van fietspadenaanleg. En dan gaan we er van uit dat de toets of 

check-up met het Fietsvademecum succesvol doorstaan wordt, 

bevoorbeeld ook wat materiaalkeuze betreft (goedkoopst en meest 

comfortabel = asfalt in rood). Het tweerichtingsfietspad in de Brusselstraat 

krijgt dan ook rood vanwege de Gordelstuurgroep.  
 aan de andere.”  

Handelen 
De gemeente moet dit dossier herbekijken vanuit dit standpunt en vanuit veiligheidsvisie. 

 

 3/ De Goepies: “Pas op”  - “En gaan” 

Zien 
Iedereen rijdt wel eens graag met de fiets, jong en oud, in je vrije tijd of naar school of naar 

het werk,… Maar fietsen in Ternat is niet altijd even vanzelfsprekend. Het aanbod aan 

fietspaden in Ternat is nog niet heel uitgebreid. Voor de enthousiaste beginnende fietsers is 

het dus zeker niet altijd even veilig en evident om zich op straat te begeven. 

 

Oordelen 
De jeugdraad van Ternat, onder impuls van Schepen van vrije tijd Luc Wachtelaer en de 

jeugdconsulent, besloot niet te wachten tot de fietspaden gerealiseerd zouden worden, maar 

zelf al initiatief te nemen en te roeien met de riemen die men heeft. Er werd een werkgroep 

opgestart die de jonge fietsertjes mee wouden begeleiden doorheen de Ternatse straten en dit 

door middel van verkeersborden.  

 

Handelen 
Er zijn 2 verkeersborden gecreëerd. Kris Van den Broeck, oud-

leider van Scouts Ternat, won de wedstrijd ‘Maak een ludiek 

verkeersbord’ voor de kinderen van Ternat. Zijn verkeersborden 

staan nu te pronken op de Ternatse wegen. Het verkeersbord met 

het opschrift ‘En Gaan’ toont aan dat men op een veilige weg 

fietst en deze zeker moet blijven volgen.  Het verkeersbord ‘Pas 
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Op’ daarentegen duidt op de eventuele gevaren die kunnen optreden langsheen de weg die 

men op dat moment volgt.  

Op de verkeersborden staan 2 leuke cartoonmannetjes afgebeeld, de Goepies genaamd. Deze 

Goepies wijzen de mensen de juiste weg. De Goepies 

hebben ook een liedje gemaakt, waarin de verkeersborden 

worden uitgelegd. De Goepie - borden zijn terug te 

vinden in de schoolomgeving van de lagere scholen 

van Ternat. De Jeugdraad heeft een enquête 

uitgevoerd bij de leerlingen van de scholen en zo zijn 

de routes van de kinderen duidelijk geworden. Men 

heeft de meest ‘befietste’ straten in kaart kunnen brengen. 

De verkeersborden bevinden zich op deze straten. Men 

heeft wel steeds getracht om voor de banen waarop een 

‘Pas Op’ bord staat, een alternatief te bieden met een 

‘En Gaan’ bord, zodat de bestemming via de meest veilige weg bereikt wordt.  

 
HET ‘GOEPIE’ -LIED 
Fietsen blij en wel gezind! (klap, klap) 
De goepies wijzen de weg aan elk kind. 
Veilig fietsen in Ternat! (klap, klap) 
Want de goepies tonen ons een goed fietspad. 
Goepie, goepie, goepie, jééé, 
Goepie, goepie, goepie, jééé, 
Jééé, jééé, jéééééééééééé !! 
Goed of slecht weer! (klap, klap) 
De goepies leiden ons veilig door ’t verkeer. 
Goepies wonen op verkeersborden! (klap, klap) 
De goepies zijn onze vrienden geworden. 
Goepie, goepie, goepie, jééé, 
Goepie, goepie, goepie, jééé, 
Jééé, jééé, jéééééééééééé, 
GOEPIE JEE !! 

4/ Horen …  

Zien 
1/We zien regelmatig (jonge) fietsers met een iPod in het verkeer. De iPod is 

een digitaal populair muziek- en mediaspeler met oortjes. 

 

Oordelen 
Gsm’en tijdens het autorijden is verboden, waarom laat men dan zwakkere 

weggebruikers toe een toestel te dragen dat de omgevingsgeluiden 

afschermt?  

We willen hier toch een begin met bewustwording maken aan de hand van enkele mogelijke 

slogans. En zo het terrein van de ‘fietsdoofheid’ effenen om politiek vertaald te worden in een 

aangepaste wetgeving. 

 

Handelen 
Mogelijke slogans voor stickers 

- iPod bedot 
- Met bel en zonder iPod 
- Verkeersslot op de iPod 
- iPod met spreekverbod 

 
 
 

- Met bel en zonder iPod gaat het vlot 
- Mét iPod, heyyy zoó..ot! 
- Tijdelijke boycot van de iPod 
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… en gehoord worden: Dringgggg …. 

Zien 
2/ We zien nog veel fietsen zonder bel. Vooral bij wielertoeristen, die de bel als een 

overbodige last of als een potsierlijk ding op hun blinkend 

machine beschouwen. 

‘Aan de kant', roepen ze als ze wandelaars of tragere fietsers 

willen passeren. Want die fietsbel is in België allesbehalve 

populair bij deze categorie fietsers. Logisch, want een echte 

wielrenner heeft toch ook geen bel op zijn fiets? Het is een 

kwestie van gewicht, van aerodynamica, van esthetiek. Zo'n 

ijzeren geval weegt, verstoort de soepele lijn en staat op een 

racemachine als een puist op het voorhoofd van een mooie vrouw.  

 

Oordelen 

De 'fietstapis, een soort van armband met een claxon en kan een oplossing bieden. Nadeel is 

wel dat men het stuur moet lossen. 

De armband produceert een geluid van 93 decibel, luid genoeg om tragere weggebruikers op 

tijd te waarschuwen. Hij werd gelanceerd in het voorjaar 2010. Op die manier hopen 

staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V), het Belgisch Instituut voor 

Verkeersveiligheid (BIVV), sponsor Landbouwkrediet een waardige vervanger voor de 

fietsbel te lanceren. De fietsbel blijft evenwel wettelijk verplicht. Voor de kostprijs moet je 

ook al niet laten.  

Handelen 
De fietstap (links) is gratis te 

verkrijgen bij kantoren van 

het‘Landbouwkrediet’.  

 

Deze lichte zwarte fietsbel 

(lichtgewicht) kost amper 1 €. 

Geen luxe op een fiets van 

1000 €!!! 

 
Mogelijke slogans voor stickers 

- Geen kwel met bel! 
- De bel, geen bagatel! 
- Bestel nu je bel! 
- Vaar wel met bel! 
- De bel: geen kwelduivel, maar 

orgel(punt)! 
 

- Heibel 
over de fietsbel? 

- Noodzakelijk meu-BEL! 
- Schaakspel met en zonder bel: 1 – 0 
- Van snotneus, snotbel tot fietsbel 
- Fietsbel, nodig toestel 

 

 

Wat deed de Gordel afgelopen edities? 

Jaar Thema Actie(s) 

   

2000  Veilige fiets- en wandelwegenkaart 
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Mobiliteitskaart (eigen km) 

Meldingskaart (van onveilige situaties) 

2002 Al-TERNAT-ieven 

Voor een betere mobiliteit 

Zonder auto 

10-puntenprogramma 

Formulier ‘Ternat: anders mobiel 

2004 ’Je auto binnen? Dat zie je 

buiten!’ 

Je auto binnen? En je fiets 

buiten! 

Meldingskaart van knelpunten 

Verkeersknelpunten 

Mobiliteitsonderzoek (middelen) 

2006 Korterittencontract Putteninventaris  

Memorandum voor de politiek 

2008 Veilig oversteken Zien en gezien worden (fluobandjes + stickers) 

2010 Fietsen, JA…maar 

VEILIG ?!?! 

Kaarten van het nieuwe fietsroutenetwerk 

 

 Naar een verkeersplatform ? 

Veiliger verkeer: iedereen wil het, maar hoe ervoor te zorgen? De overheid kan zorgen voor 

betere infrastructuur. De politie kan zorgen voor strengere controles. Maar een 

mentaliteitswijziging bij ons allen is het vertrekpunt. Een verkeersplatform (VP) streeft naar 

een veiliger verkeer en brengt alle betrokken actoren bijeen in een stuurgroep rond verkeer. 

Het doel: duidelijke afspraken maken, het beleid stroomlijnen en zorgen dat in praktijk dingen 

daadwerkelijk veranderen. 

 In Brussel-Halle-Vilvoorde zijn al enkele platforms actief. Goed en wel actief zijn de VP’s in 

Opwijk (Amigo), Halle, Londerzeel (Levelo), de luchthavenregio (Veilig Mobiel), Affligem 

(Plavei), Grimbergen, Zemst, Heist-op-den-Berg, Dilbeek en Lebbeke. In de wachtkamer 

noteren we nieuwe vragen uit Overijse, Glabbeek, Houthulst, Brasschaat, Schoten en 

Merksem.  

Elk verkeersplatform vertrekt vanuit vier invalshoeken: burgers, scholen, verenigingen en 

instanties. De scholen zijn vertegenwoordigd door leerkrachten en directies, oudercomités, 

werkgroepen verkeer, verkeersouders, gemachtigde opzichters, enz… De instanties zijn niet 

alleen de burgemeester en bevoegde schepenen maar ook de oppositie, de politie, de 

brandweer, de adviesraden, de gemeentelijke diensten, de voorzitter van het OCMW, enz… 

Alle vier partners zijn met hun inzet, medewerking en overtuiging cruciaal voor het welslagen 

van het platform. Door hun niet aflatende inspanningen en de permanente wisselwerking met 

de bevolking ontstaat een zeer groot draagvlak.  

Een verkeersplatform zal in eerste plaats zelf niets organiseren, maar wel coördineren, 

structureren en informeren. Wat echter het best door iedereen samen wordt gedaan, wordt wel 

georganiseerd vanuit het platform.  

In praktijk komt een verkeersplatform een zestal keer per jaar samen. Een coördinator leidt 

het platform, hierin meestal bijgestaan door een beperkte stuurgroep. Zij bereiden niet alleen 

de bijeenkomsten voor, ze zoeken ook naar nieuwe initiatieven en naar mogelijke 

samenwerkingsverbanden, ze volgen acties op, leggen contacten met diverse instanties en 

informeren een ruime groep van geïnteresseerden. Binnen het verkeersplatform ontstaan vaak 

werkgroepen. Dit om één bepaald item verder uit te werken en vervolgens terug te koppelen 

naar de grote groep.  

Uit zo’n platform kunnen heel wat concrete acties volgen, afgestemd op de lokale situatie en 

noden. Van verkeersdagen en verkeersweken in de verschillende scholen tot de opvolging en 

begeleiding van het mobiliteitsplan. Van het uitwerken van verkeerseducatieve routes tot het 
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melden van verkeerstechnische problemen. Van een actie rond zichtbaarheid in het verkeer tot 

een dossier over bushaltes en fietsstellingen.  

De formule, de aanpak en de visie van verkeersplatforms is uniek in Vlaanderen. Het 

succesvolle resultaat is een stimulans om de werking verder uit te bouwen.  

De flow is oké, het gevoel ‘Yes we can’ primeert, al komen ze niet uit de lucht vallen, de 

nieuwe VP’s. In Ternat zijn we met de Gordelstuurgroep aardig op de weg van een VP. Met 

dit verschil dat we slechts om de 2 jaar ‘uit ons kot eens komen’.  Naar opvolging en bereiken 

van resultaten moet er echter korter op de bal gespeeld worden. Daarom tasten we eens af of 

we in Ternat mensen bereid vinden om over te gaan tot zo’n Verkeersplatform.  

 

Afspraak: In De Ploter  Donderdag  28 oktober 20 u 
 

 

 

Interessant 

* KWB Lombeek St-Jozef  heeft in zijn nieuw jaarprogramma aangekondigd: 

Maandag 28 februari 2011 :Infoavond  De juiste fietskeuze en de elektrische fiets 

Maandag 7 maart 2011: Praktische avond: Fietsherstelling: remmen, versnellingen, lichten, 

band … 

Beide avonden (noteer al in uw agenda) worden toegelicht door  Ann Mosselmans, 

gepassioneerd in de techniek van de fiets en werkzaam bij Fietsatelier Halle.  

Verdere info kan je bekomen op: www.kwblombeek.net/ of bij charlie.eylenbosch@telenet.be 

 

* De Fietsersbond is de vakbond van alle fietsers. Ontdek welke waanzinnige voordelen zij 

voor nieuwe leden in petto heeft op: www.fietsersbond.be/ ikword lid 

Nog interessante links: 

* www.fietsen123.be/ 

* www.fiets.nl 

* Alle fietslinks op: www.contente.nl/links.html  

* Je wilt gaan fietsen en weten of er slecht weer op komst is: www.buienradar.nl/ 

* … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het gordelcomité 2010: 

KWB – SKL 

Charlie Eylenbosch, Rozenstr 36, 1742 SKL,   0488/985940 

charlie.eylenbosch@telenet.be 
 

KWB – Ternat 

Marc Despiegelaere, Borredam 15, b9 1740 T, 02/5821759, 

http://www.kwblombeek.net/
mailto:charlie.eylenbosch@telenet.be
http://www.fietsersbond.be/
http://www.fietsen123.be/
http://www.fiets.nl/
http://www.contente.nl/links.html
http://www.buienradar.nl/
mailto:charlie.eylenbosch@telenet.be
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marcenbetty.despiegelaere@skynet.be 

Denis Ticket, Neerveldlaan 49, 1740 T 02/5822921 

 

Gezinsbond Ternat 

Oliva De Vidts, Steenvoordestr 4,  1740 T 02/5828081 

oliva.de.vidts@telenet.be 

 

Gezinsbond Wambeek 

Vera Annendijk, Langestraat  64, 1741 Wambeek  02/5691560 

stef.vera@telenet.be 

 

ACW 

Pierre Coffé, Groenstraat59 1740 T Tel. 02/582.22.84  GSM: 0485/92.05.88 

pierre.coffe@telenet.be 

 

Jeugdraad –Ternat 

Karolien Huylebroek, Donkerstraat 59, 1740 T.  

karolienhuylebroek@hotmail.com 

 

Gemeentelijk mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar:  

Jo Van der Elst, gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat, 02/583 04 32 

jo.vanderelst@ternat.be 

 

Wijkpolitie: Daniël Clottemans, kerkstraat 46, 1742 SKL, 053/65 00 50 

daniel.clottemans@tarl.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige gordelbrochure is ook op internet te raadplegen onder: 

www.kwblombeek.net    en  www.gezinsbondwambeek.be 

 
 

mailto:oliva.de.vidts@telenet.be
mailto:stef.vera@telenet.be
mailto:pierre.coffe@telenet.be
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