PERSBERICHT FLUODAG 8 november 2022

Zien en gezien worden op de fiets:
van levensgroot belang in het donker.
XIU organiseert voor het vijfde jaar op rij de nationale FLUODAG, dit jaar op
8 november 2022. XIU roept alle scholen, bedrijven, gemeentes, verenigingen,
politiezones en burgers op om het belang van zichtbaarheid in het verkeer 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 op telkens één locatie per provincie. Dit jaar zijn Hasselt, Leuven, Mechelen.
Eeklo en Gits aan de beurt. Onze FLUODAG wordt omgedoopt tot FLUO Ronde van
Vlaanderen.
Het startschot wordt gegeven op de vooravond van de FLUODAG in Hasselt.
Op 7 november wordt een panelgesprek gehouden tussen tieners en jongeren van
enkele secundaire scholen uit het Hasseltse, een basisschool uit West-Vlaanderen,
studenten Mobiliteitswetenschappen van UHasselt Campus Diepenbeek en minister Lydia
Peeters.
Dit debat start om 19 u. in de Wintertuin van UHasselt Campus Diepenbeek Agoralaan
gebouw D, 3590 Diepenbeek. Na het debat om 20 u. wordt de Stad Hasselt uitgeroepen
tot XIUgraag-stad. Aan alle tieners, jongeren/studenten en minister Lydia Peeters
worden de XIU-awards uitgereikt. Dit event wordt afgesloten met een broodje en een
drankje aangeboden door UHasselt en XIU.
Op 8 november de FLUODAG zelf starten we om 8.30 u. in de provincie Vlaams-Brabant
in het GO! Atheneum De Ring, Tiensevest 62 in Leuven. Hier fietsen de leerlingen de
afstand tussen Hasselt en Leuven op rollen. Als de leerlingen het nodige aantal km rond
kunnen trappen worden de XIUgraag-eend aan de directie en de Ronde-trofee aan de
verkeersverantwoordelijke van de school overhandigd.
Om 11.30 u. komt de XIU-karavaan in de provincie Antwerpen aan. De stad Mechelen,
fietsstad van 2022, ontvangt dit jaar samen met de politiezone MeWi de XIUgraag-prijs
als erkenning voor hun inzet rond verkeersveiligheid.
Op de Grote Markt in Mechelen worden fietsduels gehouden tussen de bikers van de
politiezone MeWi, de Burgemeester en schepenen, leerlingen en leerkrachten van Campus
Caputsteen. De duels worden begeleid door Frank Deboosere die dan ook de nodige
medailles en trofeeën uitreikt. Rond 12.30 u. wordt de Stad Mechelen uitgeroepen tot
XIUgraag-stad en de politiezone MeWi tot XIUgraag-politiezone.
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Daarna gaat het richting Oost-Vlaanderen. Om 15 u. zet XIU de FLUO Ronde verder in het
GO! Atheneum en Leefschool De Tandem, Eikelstraat 41 in 9900 Eeklo. De afstand tussen
Mechelen en Eeklo wordt terug op de fiets op rollen door leerlingen afgelegd. Er kunnen
hier jokers ingezet worden want de afstand is nogal groot en een opgave voor de Ronde
zien ze hier zeker niet zitten. Halen deze leerlingen de Ronde-trofee en de XIUgraag-eend
binnen?
Ondertussen is de FLUO Ronde in West-Vlaanderen van start gegaan op Dominiek Savio
Koolskampstraat 24/37 in 8830 Hooglede-Gits. Dominiek Savio doet actief mee aan de
FLUO Ronde van Vlaanderen en zal de XIUgraag-prijs in ontvangst nemen als erkenning
voor hun inzet rond verkeersveiligheid. Hierbij worden ze aangemoedigd door de provincie,
de
gemeente
Hooglede-Gits
en
de
politiezone
RIHO.
De FLUO-koers start daar eigenlijk al om 13.30 u. door de leerlingen van het Secundair
Onderwijs. Zij rijden rondjes rond het sportveld. Als de leerlingen naar huis vertrekken,
wordt de koers verder gezet op het kasteelplein door de jongeren die intern verblijven, de
bewoners, lokale partners van Bikes4all, medewerkers en sympathisanten. Met zijn allen
geven ze het beste van zichzelf om hun steentje bij te dragen in het zichtbaarheids-verhaal.
Tegen 17.30 u. wordt de eindspurt op Dominiek Savio door XIU ingezet.
In aanwezigheid van gouverneur Carl Decaluwé worden om 18.30 u. in de inkomhal van
het kasteel, de XIU-awards uitgereikt. De provincie West-Vlaanderen is de eerste
Vlaamse provincie die de XIUgraag-eend in ontvangst mag nemen. Dominiek Savio
wordt uitgeroepen tot XIUgraag-instelling, de gemeente Hooglede-Gits tot XIUgraaggemeente
en
de
politiezone
RIHO
tot
XIUgraag-politiezone.
Om 19 u. volgt een toast op verkeersveiligheid voor iedereen.
We hopen samen met zijn allen 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 8 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 in onze
scholen, gezinnen, vriendenkring enz. trokken we toen aan de alarmbel.
Sinds die dag ijvert XIU samen met ondertussen 231 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
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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

