■ sport voor allen

Sportief Vlaanderen innoveert naar
meer verkeersveiligheid
Verkeersgids Sport & Verkeer op Vlaams Congres Verkeersveiligheid
Sport & Verkeer, de digitale verkeersgids voor sportend Vlaanderen, krijgt bredere
weerklank als een vernieuwend project op de weg naar een veiliger verkeer. Midden
mei kwam Sport & Verkeer mee in de spotlights te staan van het Vlaams Congres
Verkeersveiligheid 2013. De verkeersgids voor de sporter en sportclub kreeg die
bijzondere aandacht als één van de goeie voorbeelden van samenwerking en
innovatie. De online gids www.sportenverkeer.be werd, met de steun van heel
wat sportfederaties, midden september 2012 gelanceerd door de Vlaamse
Sportfederatie vzw en Verenigingen voor Verkeersveiligheid. ■ wouter Braeckman

Verkeersveiligheid in Vlaanderen
Vlaanderen wil ook de komende jaren nog meer gaan inzetten
op gebundelde krachten voor een veiliger verkeer. “We zullen
onze inspanningen extra kracht moeten bijzetten”, klinkt het in
het Jaarboek Verkeersveiligheid 2013 bij Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “We moeten ons
intensiever naar specifieke doelgroepen richten, in het bijzonder
naar zachte weggebruikers.” Sport & Verkeer kiest alvast voor de
weg vooruit en werd als innoverend project geselecteerd. Zo kreeg
de verkeersgids een prominente plaats op het Vlaams Congres
Verkeersveiligheid van midden mei én ook in het flankerende
jaarboek. Met meer dan 400 deelnemers is het congres het grootste in zijn soort in Vlaanderen.

Sport &Verkeer?
De website www.sportenverkeer.be is dé verkeersgids voor sportclub en sporter. Dat is geen maat voor niks, want ook sportend
Vlaanderen komt al te vaak in aanraking met het verkeer. Elke
sporter maakt immers de verplaatsing tussen thuis en sportclub
en bovendien trainen vele duizenden wel eens op de openbare
weg. Sport & Verkeer is het up-to-date informatiepunt waar de
sportfederaties, -clubs en sporters op maat, snel en laagdrempelig
informatie kunnen krijgen over verkeersveiligheid. Op zes maand
tijd, sinds september vorig jaar, kreeg www.sportenverkeer.be al
meer dan 4.000 bezoekers over de digitale vloer.

Sport &Verkeer, ook voor jou!
Klinkt Sport & Verkeer je nog onbekend in de oren? Bezoek de
site en laat je informeren en inspireren. Zet bovendien ook de
schouders van jouw club onder een veiliger verkeer en plaats de
link naar www.sportenverkeer.be op de website van jouw club! De
komende weken en maanden geven heel wat federaties Sport &
Verkeer een extra duwtje. Verborgen tussen de webpagina’s van
de site van de federatie verschijnt een postkaart van Sven, de mascotte van Sport & Verkeer. Wie die postkaart weet te vinden maakt
kans op een verkeersveiligheidspakket voor de sportclub. Hou de
site en nieuwsbrief van jouw federatie dus in de gaten…! ■
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