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U wordt uitgenodigd op de start van de preventieve campagneweek
met aandacht voor de fietsverlichting. Afspraak dinsdagavond om 20
uur op de Tervuursevest ter hoogte van het Sportkot.
Een week lang loopt een preventieve campagne om fietsers aan te sporen bij
duisternis altijd goed zichtbaar en dus o.m. met een werkend voor- en achterlicht
de baan op te gaan. De politie zal extra oog hebben voor fietsers die ’s morgens
vroeg voor zonsopgang en ’s avonds na het invallen van de duisternis op weg
zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan jong en oud, student, scholier, ouder en
grootouder. De goed verlichte fietser maakt kans op een leuke gadget, die hem
of haar nog beter zichtbaar zal maken. En de onverlichte fietser, die zal letterlijk
in de schijnwerpers worden gezet!
In de schijnwerpers
Eén van de doelgroepen waar we aandacht voor hebben bestaat uit de grote
massa fietsende studenten. Het is dan ook niet toevallig dat de campagne
gesteund wordt door de studentenkoepel LOKO, hogeschool UC LeuvenLimburg, de KULeuven, de stad Leuven en de Preventiedienst. O.m. schepen
Bieke Verlinden, vice-rector Rik Gosselink, LOKO-voorzitter Bram Van Baelen en
studentenflik Rik De Langhe zullen dinsdagavond aan de eerste preventieve
actie deelnemen.
“Bescheidenheid is, ook voor een student, op zich geen slechte eigenschap,
maar zichtbaarheid met een fietslicht gaat over veiligheid” geeft vice-rector Rik
Gosselink mee als bedenking.
Wie rondrijdt zonder of met defect licht komt er deze week nog vanaf zonder
boete, maar zal door de politie wel op zijn of haar risicogedrag worden
aangesproken. En bij sommige controles worden overtreders letterlijk in de
spotlights gezet. “Wie zo een controlezone binnen fietst zonder licht, zal
plotseling in het licht van de schijnwerpers komen te staan onder het motto ‘Ik zie
je graag’” , zo laat studentenflik Rik weten. Fietsers die geen licht op hun fiets
hebben of met een defect licht rondrijden, kunnen ter plaatse goedkoop een
fietslichtje aanschaffen bij de studenten van LOKO die tijdens de preventieve
fase aan de controles zullen deelnemen.

“Met deze acties willen we het verkeer veiliger maken voor iedereen, met een
bijzondere focus op onze studenten die zich vaak per fiets verplaatsen” aldus
schepen van studentenzaken Bieke Verlinden. “Zeker in deze donkere periode is
de zichtbaarheid van fietsers van levensbelang. Toch fietsen er ’s avonds en ’s
nachts in Leuven nog steeds veel studenten rond zonder licht. Vaak beseffen ze
niet hoe gevaarlijk dit is voor henzelf én voor de andere weggebruikers.”
Belonen
Fietsers die mét fietslichten rijden zullen van vice-rector Rik Gosselink, schepen
Verlinden en de studenten van LOKO een leuke gadget krijgen als beloning.
“Met ludieke acties proberen we studenten te sensibiliseren steeds met
fietslichten te rijden. Studenten die de regels volgen en hier ook een inspanning
voor doen, mogen ook al eens beloond worden. De focus moet niet altijd op de
overtreders liggen” aldus LOKO-voorzitter Bram Van Baelen. “Het is ook maar
een minderheid die zonder fietslichten rijdt, ook al beleven de mensen dat soms
anders” zo voegt de LOKO-voorzitter er nog aan toe.
Met oog voor verkeersveiligheid
Deze preventieve week met aandacht voor de fietsverlichting kadert binnen de
algemene campagne ‘met oog voor verkeersveiligheid’ van politie Leuven waarin
aandacht gevraagd van alle weggebruikers om steeds ook oog te hebben voor
de andere weggebruikers.
Contacten
LOKO : voorzitter Bram Van Baelen (0468 16 62 93)
UCLL : Bart Sahuc (0473 85 07 13)
Stad Leuven : studentenschepen Bieke Verlinden (0497 83 84 23)
KU Leuven : vice-rector Rik Gosselink (0496 53 38 47)
Preventiedienst : Miran Scheers (0498 98 43 35)
Studentenflik : Rik De Langhe (0498 74 74 01)

