
  PERSBERICHT 
   27 augustus 2021 
 
 

 

NIEUWE SCHOOLJAAR 2021 : DE WEG DELEN 
MET AANDACHT VOOR KWETSBARE 

WEGGEBRUIKERS 
 

1 september is traditioneel de dag van de terugkeer naar school. De vakantie is voorbij, het 
nieuwe schooljaar begint. De terugkeer naar het werk of naar school is niet zonder risico, 
vanwege de toegenomen verkeersdrukte, maar ook omdat jongeren vaker onbezonnen zijn 
in het verkeer.  

Bij de start van dit nieuwe schooljaar wil het Waalse Agentschap voor de 
Verkeersveiligheid (AWSR) ons sensibiliseren om beter op de zwakkere weggebruikers te 
letten en veiliger te zijn, zodat we samen de weg beter delen. 

Het risico op ongevallen neemt toe in september 
 
De cijfers spreken voor zich: in de afgelopen vijf jaar (2016 tot 2020) werden tussen juli/augustus 
en september de volgende trends opgetekend1 : 
 

- Een stijging van 11% van het gemiddelde dagelijkse aantal ongevallen met lichamelijk 
letsel2.  

- Een toename van 11% van het aantal ongevallen waarbij een fietser betrokken is. Dit 
cijfer stijgt tot 19% voor ongevallen waarbij een fietser en een auto betrokken zijn.  

- Wat voetgangers betreft, zijn de resultaten nog zorgwekkender: 33% meer ongevallen 
tussen juli/augustus en september. Voor jongeren is de stijging nog veel groter: 70% meer 

                                                
1 Volgens een studie van AWSR/Stabel. 
2 De ernst van de ongevallen is in 2019 afgenomen (7% minder ongevallen met dodelijke afloop) 
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ongevallen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en 206% meer ongevallen voor tieners 
tussen 13 en 17 jaar. 

Met deze trieste realiteit in het achterhoofd, moeten we met z’n allen ijveren voor een betere 
verstandhouding op de weg. 

Vooral omdat de mobiliteit voortdurend verandert - met veel fietsers en voetgangers in het verkeer 
- is de start van het nieuwe schooljaar een uitgelezen moment om aan te sporen tot grotere 
waakzaamheid en aandacht voor de zwakkere weggebruikers.    

Dit is ook de insteek van de campagne die de AWSR in september zal voeren. 

Verkeersborden om echte mensen te beschermen 
 

In ons dagelijks leven maken verkeersborden ons attent op mogelijke gevaren op de weg en de 
kwetsbaarheid van weggebruikers. Wij hebben echter de neiging om er niet de nodige aandacht 
aan te besteden. 

Het bewijs is dat in Wallonië elke dag 3 kinderen3 op weg naar school bij een ongeval 
betrokken raken. 

De AWSR-campagne zal daarom bewust eerst in de buurt van scholen en later op de radio 
en in bussen worden uitgezonden om de verkeersborden voor fietsers en voetgangers een 
menselijker gezicht te geven. Zo willen we de mensen eraan herinneren dat deze borden er niet 
alleen zijn om te informeren, maar vooral ook om echte mensen te beschermen. 

Daarom zal de campagne dit jaar ook te zien zijn in het schoolvervoer (Namen), om zoveel 
mogelijk weggebruikers bewust te maken van de noodzaak om kwetsbare weggebruikers te 
beschermen. 

Elk verkeersbord wijst op echte mensen. Laten we samen de weg beter delen 
 

Elk verkeersbord wijst op echte mensen. Laten we samen de weg beter delen. Dat is de 
boodschap die het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR) wil overbrengen ter 
gelegenheid van de start van het schooljaar in september 2021. 
 
Deze boodschap zal vanaf 31 augustus worden verspreid : 

- Via de digitale kanalen van het AWSR.  
- In de buurt van scholen in de vorm van 2m2 posters. 
- Op de radio. 
- Op de achterkant van TEC bussen, vanaf 14 september. 
- In een speciale versie op de achterkant van de schoolvoertuigen van de provincie 

Namen. 
 

                                                
3 Volgens een studie van Vias 
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Laten we samen de weg beter delen voor de veiligheid van alle weggebruikers. 
 

http://www.awsr.be/
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