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12/0063 - Zien en gezien worden in het verkeer is van levensgroot
belang

XIV (sms-taal voor "k zie V') is een netoverschrijdende vereniging die

ondertussen 92 secundaire scholen in Vlaanderen, waaronder 3 Gentse scholen,

en meer dan 65.000 leerlingen tussen 12 en 18 jaar vertegenwoordigt met als

inzet: de jongeren sensibiliseren tot het dragen van meer reflecterend en

fluorescerend materiaal vanaf het ogenblik dat het fietslicht aan moet. XIV

hoopt een kettingreactie te kunnen bewerkstelligen door de fluo-acties op alle

scholen op eenzelfde moment te organiseren. Op woensdag 1 februari 2012

organiseert XIV vzw zijn academische zitting in het stadhuis van Gent.

Hoe meer jongeren fluorescerende en/of reflecterende kledij dragen, hoe meer een

groepsgevoel ontstaat, zonder het risico uitgelachen te worden door 'stoere' vrienden.

De acties worden op elke school tot uitvoering gebracht door de leerlingen zelf. Ze

worden ondersteund door de schooldirecties, ouderraden, veel plaatselijke

gemeentebesturen (waaronder de Stad Gent) en het kabinet van de Vlaamse minister
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Openingsuren

Elke werkdag Q8.00 - 17.00 uur

Bereikbaar

Bus 3/17/18/38/39

Tram 4/24

(halte Korenmarkt)
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(halte Sint-Niklaasstraat)
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Dienst Voorlichting

Stadhuis

Botermarkt 1

9000 Gent

De XIU-acties op de verschillende scholen worden jaarlijks extra in de verf gezet op

een Academische Zitting. Tijdens de zitting komen naast de genodigde sprekers ook

de verschillende scholenacties aan bod. Ook die presentaties worden gebracht door

de leerlingen zelf. Bij aanvang van de zitting dansen veertig leerlingen van het

Atheneum Wispelberg de XIU-flashmob in fluojas voor het stadhuis van Gent.

Uitnodiging voor de pers

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op deze Academische Zitting op

woensdag 1 februari 12 om 10.15 uur in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent.
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Informatie

.;Kabinet schepen Coddens, Eddy Van de Walle, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,

tel. 09266 5440, e-mail eddy.vandewalle@gent.be

- XIUvzw, Isabelle Vercruysse, Pascale Laevens, Ria Descamps, Karin Delaere,

e-mail Contact@xiu-jtvoi.org, web site www.xiu-jtvoi.org

Bevoegd

- De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1,9000 Gent,

tel. 092665000, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@gent.be
s ,

- De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding, p/a stadhuis,

Botermarkt 1,9000 Gent, tel. 092665430, fax 09 266 5449,

e-mail schepen.coddens@gent.be
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