PERSBERICHT FLUODAG 16 november 2021

Zien en gezien worden op de fiets:
van levensgroot belang in het donker.
XIU organiseert voor het vierde jaar op rij de FLUODAG, dit jaar op 16
november.
XIU roept alle scholen, bedrijven, gemeentes, verenigingen, politiezones en
burgers op om het belang van zichtbaarheid in het verkeer, zeker voor fietsers
en zeker nu de dagen weer donker worden, in de kijker te zetten.
Programma
XIU trekt die dag terug op pad doorheen de 5 Vlaamse provincies om aandacht te vragen
om vooral in de donkere dagen zichtbaar met de fiets op weg te gaan. We houden daarom
halt in telkens één secundaire school per provincie. Dit jaar zijn Heule, Lochristi, Ternat,
Mechelen en Hasselt aan de beurt. Tussen die verschillende scholen wordt een
fietschallenge op rollen gehouden. Welke school haalt de fluo-GELE-trui binnen?
Het startschot van de FLUODAG wordt gegeven om 8 uur in Spes Nostra Heule (Mellestraat
1). Joeri Verbeeck, zelf slachtoffer van een ongeval komt getuigen. Hier wordt PZ VLAS
door
XIU
uitgeroepen
tot
XIUgraag-politiezone.
Om 10.30 u. starten de leerlingen van Edugo campus Lochristi (Dorp-Oost 32) hun
challenge. Kathy Dedeweire, mama van Nikita Everaert verongelukt op weg naar school,
brengt een boodschap voor de leerlingen van deze campus.
Dan gaat de tocht verder naar Sint-Angela in Ternat (Statiestraat 35) waar de
burgemeester de leerlingen komt aanmoedigen. Om 12.30 u. wordt de gemeente Ternat
als XIUgraag-gemeente erkend. Op Sint-Angela maken ze van deze FLUODAG hun
verkeersdag. Op de parking van het sportcomplex krijgen de leerlingen praktische info
over de dode hoeken bij een vrachtwagen. Het transportbedrijf Vanderhasselt maakt dit
mogelijk en wordt uitgeroepen tot XIUgraag-bedrijf.
Voor de provincie Antwerpen wordt halt gehouden in Mechelen (Caputsteenstraat 51). Daar
staat om 15 u. Frank Deboosere ons op te wachten voor het startmoment. Frank,
ambassadeur
van
XIU,
spreekt
de
leerlingen
nog
toe.
Werner De Dobbeleer, woordvoerder VSV, mag de erkenning van XIUgraagvormingscentrum in ontvangst nemen. Verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming en
sensibilisering dragen bij aan een duurzame en veilige samenleving.
Uiteindelijk zet XIU koers naar Hasselt (UHasselt, campus Diepenbeek, Agoralaan gebouw
D) voor de eindspurt. Om 19 u. spreekt minister Lydia Peeters de studenten toe. Om
19.20 u. fluit de minister de laatste challenge op gang. 10 studenten van de opleiding

PERSBERICHT FLUODAG 16 november 2021

mobiliteitswetenschappen van UHasselt geven het beste van zichzelf om hun steentje bij
te dragen in het zichtbaarheidsverhaal. Het geheel wordt afgerond met de bekendmaking
van
de
winnaar
van
deze
FLUODAG-challenge.
We hopen samen met minister Lydia Peeters dat elk burger die dag een winnaar is. Alleen
samen kunnen we streven naar nul verkeersslachtoffers. Met dit kleine gebaar tonen we
respect voor mekaar.
Hoe kunnen burgers tonen dat ze zichtbaarheid in het verkeer op de fiets
belangrijk vinden?
De bedoeling van de jaarlijkse FLUODAG is om zichtbaarheid in het verkeer zo breed
mogelijk te doen leven.
XIU roept de bevolking daarom op om de XIU-boodschap, persoonlijke acties, leuke foto’s
van hoe mensen zichzelf zichtbaar maken in het verkeer, de initiatieven van gemeentes,
politiezones en bedrijven massaal te delen op sociale media op 16 november. XIU hoopt
die dag een heuse fluogolf op sociale media te zien ontstaan, samen met de hashtags
#xiugraag #xiugraaginfluo #fluodag #wijdoenmee.
Over XIU-vzw
Op 12 november 2008 zaten vertegenwoordigers van een 8-tal ouderverenigingen van
secundaire scholen uit het Kortrijkse voor het eerst samen. De aanleiding was een aantal
tragische ongevallen met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt door het nietzichtbaar zijn van de fietser. Geconfronteerd met de gevolgen en het verdriet die deze
ongevallen in onze scholen, gezinnen, vriendenkring enz. veroorzaakten, besloten we
toen onze inspanningen te bundelen teneinde er alles aan te doen om onze jonge fietsers
zichtbaarder en veiliger door het verkeer te loodsen.
Sinds die dag ijvert XIU samen met ondertussen meer dan 224 Vlaamse secundaire
scholen en ouderverenigingen om jongeren te sensibiliseren en te motiveren om zich bij
donker en duister weer meer zichtbaar te maken in het verkeer. XIU doet dit door fluo en
retroreflecterend materiaal op een ludieke en creatieve manier in de scholen onder de
aandacht te brengen van jongeren. XIU wil zo het maatschappelijk draagvlak voor het
dragen van zichtbare kledij en retroreflecterend materiaal bij de jeugd vergroten.
Vragen
Wil u meer informatie over de FLUODAG, foto’s of sfeerfilmpjes van de dag zelf? Of wenst
u aanwezig te zijn op een van de bovenstaande locaties voor interviews en foto’s, gelieve
dan contact op te nemen met:
Isabelle Vercruysse – voorzitter XIU-vzw - 0496/52.81.91
Ginette Feys – ondervoorzitter XIU-vzw – 0485/46.88.68
www.xiu-jtvoi.org

