
Stad Brussel tekent SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid 
 
Vandaag ondertekende Stad Brussel officieel het SAVE-Charter, dit in aanwezigheid van 
schepen voor mobiliteit Bart Dhondt en burgemeester Philippe Close. Brussel-Stad 
antwoordde als tweede Brusselse gemeente (na Jette) positief op de vraag van de vzw 
Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen om een actieplan verkeersveiligheid op te 
stellen. 
 
De Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen is een vzw, gecreëerd door families die een 
kind verloren hebben door een verkeersongeval. De vereniging begeleidt niet alleen de ouders 
die een kind verloren hebben, maar ijvert ook voor meer verkeersveiligheid.  
 
Via het project “SAVE Steden & Gemeenten” wil de vereniging gemeentelijke administraties 
aansporen een coherent en ambitieus verkeersveiligheidsbeleid te voeren.  
 
Het SAVE charter bevat 7 doelstellingen voor meer verkeersveiligheid.  Met de ondertekening 
van het charter engageert de gemeente zich tot concrete acties om de doelstellingen effectief 
te behalen.  
 
De 7 doelstellingen zijn: 

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse  

2. Het implementeren van het STOP-principe : eerst stapers, trappers, openbaar vervoer en 
dan pas privévervoer.  

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.  

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau 

5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.  

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren 

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren 

 
Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit: “De Stad Brussel neemt heel wat initiatieven om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. We pakken de omgeving aan de schoolpoort aan, organiseren 
schoolstraten en zorgen voor de effectieve toepassing van de zone 30. Dit SAVE-charter is een 
engagement om ervoor te zorgen dat Brussel een stad op kindermaat wordt. Een stad waar 
iedereen: jong, ouder, mobiel en minder mobiel zich te voet of met de fiets veilig kan 
verplaatsen.”  



 
Philippe Close, Burgemeester: « Een van de grootste bekommernissen van onze burgers 
vandaag, is de veiligheid in het verkeer. En ze hebben gelijk! De politiek moet daar dan ook 
actief mee aan de slag gaan en dit doen we door vandaag een charter te ondertekenen die zal 
zorgen voor meer verkeersveiligheid in onze wijken en voor onze burgers.». 
 


