Persbericht
Burgeroverleg:
Werk actief mee aan verkeersveiligheid
14 september 2020

Het Waalse Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) en de Waalse minister
van Verkeersveiligheid, Valérie De Bue, starten een grootschalig burgeroverleg
over verkeersveiligheid.

Op 1 december 2020 worden op initiatief van de Minister Valérie De Bue de StatenGeneraal voor verkeersveiligheid gehouden. Deze bijeenkomst vormt het hoogtepunt
van een expertenonderzoek rond verkeersveiligheid in Wallonië.
In het kader hiervan nodigen de minister en het AWSR de Waalse burgers uit om actief
deel te nemen aan deze Staten-Generaal voor verkeersveiligheid.
Van 14 september tot 2 oktober 2020 krijgt elke burger de kans om zijn of haar mening
te geven over thema’s rond verkeersveiligheid, aan de hand van een uitgekiende
vragenlijst. Het is de eerste keer dat een Waalse minister van Verkeersveiligheid het
initiatief neemt tot een dergelijk burgeroverleg.
« Verkeersveiligheid gaat iedereen aan. Iedereen heeft een rol te spelen, zodat
het weggebruik veilig wordt gedeeld. In het kader van dit overleg kunnen alle
categorieën weggebruikers zich uiten, hun ervaringen delen en oplossingen
voorstellen om hun eigen veiligheid en die van anderen te verbeteren », aldus
Valérie De Bue.
Hiertoe worden alle Waalse burgers uitgenodigd om hun mening over
verkeersveiligheid en mobiliteit te delen aan de hand van een dertigtal vragen. De
vragenlijst is beschikbaar op de website van het AWSR.
(link: www.awsr.be/consultation-citoyenne)
Daarnaast stuurt het AWSR zijn teams uit om de burgers te ontmoeten, hun meningen
en voorstellen te horen, in een twaalftal Waalse steden, waaronder Luik, Doornik,
Bergen, Nijvel, Aarlen, enz.
« Het gedrag van iedereen is cruciaal voor de verkeersveiligheid. Door de
weggebruikers hierbij rechtstreeks te betrekken, zal het AWSR een beter inzicht
krijgen in hun ervaringen rond verkeersveiligheid en vooral hun meningen en
voorstellen voor een veiligere verdeling van het weggebruik in Wallonië kunnen
verzamelen », verduidelijkt Françoise Guillaume, gedelegeerd bestuurster van het
AWSR.

Uitgaande van de antwoorden van de burgers zal een expertengroep inzake
verkeersveiligheid een reeks aanbevelingen uitwerken. Deze worden dan voorgelegd
aan de minister, die er de nodige inspiratie uit zal putten om een actieplan op te stellen.
Laten we samen actief werk maken van verkeersveiligheid om het leven van alle
weggebruikers te beschermen.
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