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Betreft: verkeersveiligheid en zichtbaarheid schoolgaande jeugd/zwakke weggebruikers 

Mijnheer de Minister, 

Dit schrijven wordt u gericht door de Ouderraden van de Hoogstraatse scholen: Klein 
Seminarie, Vito en  Spijker, samen goed voor meer dan 4000 leerlingen. 

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van uw beleid, en in een alsmaar drukker 
wordend verkeer geen overbodige luxe. Uw recente beslissing om op de gewestwegen in 
Vlaanderen een algemene snelheidslimiet in te voeren van 70 km/uur is in ieder geval 
wel nodig en getuigt van politieke moed. 

Vanuit onze bezorgdheid als ouders van de leerlingen/scholieren van de Hoogstraatse 
scholen willen wij uw aandacht en hulp vragen i.v.m. de bescherming en zichtbaarheid 
van onze jeugd. 

Onze scholen hebben in het verleden meermaals allerhande initiatieven ontplooid om 
het dragen van fluohesjes en fietshelmen te promoten, met wisselend succes. Onze 
(overigens schatten van) kinderen geven echter te weinig gehoor aan deze oproep. 

Daarom willen wij u vragen om ons te helpen met de arm der wet, namelijk het invoeren 
van de verplichting deze beschermende uitrusting te dragen. We beseffen dat onze 
kinderen een fluojasje en helm niet echt “cool” vinden maar wij als ouders zullen in 
ieder geval onze kroost met een geruster hart te voet of per fiets naar school sturen. 

Wij nemen dit initiatief vanuit onze bezorgdheid voor onze schoolgaande jeugd, doch elk 
weldenkend mens kan alleen maar besluiten dat dit evenzeer geldt voor alle zwakke 
weggebruikers: wandelaars, recreatieve fietsers, enz… 

Uw verkeersbeleid sterkt ons in de overtuiging dat u zeker een luisterend oor in deze 
hebt, daarom durven wij rekenen op uw daadkracht en zien wij een degelijk wetgevend 
initiatief van u tegemoet. 



Wij zijn vast besloten dit thema niet los te laten omdat we de veiligheid van de zwakkere 
weggebruikers en in het bijzonder van onze kinderen absoluut van levensbelang vinden. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

Paul Roos 

Voorzitter Ouderraad KSH 
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Voorzitter Ouderraad Spijker 
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Voorzitter Ouderraad Vito 

 

 


