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Geachte mijnheer de Staatssecretaris, 
Beste Mijnheer Schouppe, 
 
Vandaag een jaar geleden heeft u aan onze Ouderraad van het SintMartinuscollege in 
Overijse de prijs overhandigd als Ouderraad van het Jaar.  Wij hadden immers de 
VCOVwedstrijd gewonnen rond verkeersveiligheid. 
 
En weet u nog waarom onze Ouderraad die prijs kreeg? Wel, omdat wij het gebruik van 
helm&fluo op de fiets bij alle 220 leerlingen van het eerste jaar hadden aangemoedigd 
met een originele wedstrijd. Dit jaar hebben we de wedstrijd nog uitgebreid en ooit 
hopen wij alle 1100 leerlingen van onze school te bereiken. 
 
Bij die prijsuitreiking  zei u dat u wat zou doen aan het hoog aantal verkeersdoden in dit 
land. Dat aantal ligt dubbel zo hoog als in de ons omringende landen.  België staat aan  
de top van  Europa voor wat betreft het aantal verkeersdoden en … wij hebben al het 
Europees record voor de langste regeringsvorming. 
Aan het laatste kan u niets verhelpen maar aan het eerste probleem des te meer. En dat 
is nu juist het belangrijkste van de twee.  Want in de Wetstraat zijn nog geen doden 
gevallen maar in de Dorpstraten vallen die er wel. Elke dag weer. En soms zijn dat 
kinderen op weg naar school!  Daarvoor zou men beter eens gaan betogen. 
 
U beloonde die avond in januari 2010 ook het initiatief van de XIUgroep met een prijs. En 
als zij voldoende scholen motiveerden, beloofde u een wetsvoorstel voor het verplicht 
gebruik van fluohesjes bij jongeren op de fiets.   
 
En vanavond willen wij  u aan die belofte herinneren.  In Overijse, zoals in de overige 
gemeenten van Vlaanderen, voelen wij ons met de Ouderraad op gebied van 
verkeersveiligheid machteloos. Meer dan stimuleren kunnen wij niet.  En wij doen dat wel 
maar wij denken dat een wettelijke verplichting de enige goede oplossing voor dit 
probleem is. 
Want “ zien en gezien worden “, blijft één van de belangrijkste veiligheidsregels in het 
verkeer. 
Een verplichting van het fluohesje voor jonge fietsers zal levens redden. En  u kan het 
verschil maken. Doe het aub nu u nog in functie bent. 
U kan met één pennetrek een wetsvoorstel lanceren. Zet die dames  en heren 
Volksvertegenwoorders, die al meer dan 220 dagen technisch werkloos zijn, even aan het 
werk.  Ze zullen met plezier op het groene knopje duwen.   
En daarna kan u met gerust gemoed gaan genieten van een verdiend pensioen.  Uw 
kleinkinderen zullen er blij om zijn. 
 
 
Met voorbarige dank krijgt u en alle vrienden daar in  Zwevegem intussen vriendelijke 
groeten uit Overijse. 
 
Filip De Troij, voorzitter ouderraad SMO, Overijse en zijn team 
 


