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‘Kinderen kennen 

heel goed de 

pluspunten van meer 

fietsen : het is 

gezond, veiliger en 

het zorgt voor minder 

CO2!’ 

 

Veel stappende en fietsende kinderen in Meerle! Elke eerste week van de 

maand houdt de school een autoluwe schooldag. Dat mist zijn effect niet. 

Wat stond er op het 

programma op vrijdag 4 

september 

 
 8u30 afspraak in De 

Klimtoren 

 10u30 vergadering 

bouwwerf Sportoase 

 12u30 stadhuis: 

dossiers 

 14u30 bezoek aan 

VITO voor fietscontrole 

met de politie 

 16u00 stadhuis: 

dossiers en afspraken 

 20u00 stadhuis: 

overleg 

jeugdverenigingen 

 21u30 Trip naar huis! 

 

= TOTAAL 27 km 

= 5.1 KG MINDER CO2  

 

 

 

 

 

Ook vandaag breng ik de kindjes met 

de fiets naar school, maar ik blijf er 

ook even hangen. De Klimtoren houdt 

immers elke maand een autoluwe 

schooldag. Knap! Het stadsbestuur 

trakteert vandaag alle kindjes op een 

appel om ze aan te sporen om verder 

te stappen en fietsen. Op 18 /09  doet 

de school nog een extra keertje mee 

met de Strapdag, samen met o.a. 

‘tDreefke, de Gemeenteschool en het 

Klein Seminarie.  

In de namiddag bezoek ik VITO. Zij 

nemen weer deel aan de fietscontrole 

die de politie organiseert in de week 

van de verkeersveiligheid. Samen met 

Hoogstraatse scholen stimuleren fietsverkeer 

de politie controleerde ik de fietsen 

van 160 kinderen uit het 3de en 4de 

technische. We wezen de kinderen op 

de gevaren van een kapot licht, maar 

deelden ook een pluim uit aan wie in 

orde was.  

Het is voor je eigen veiligheid 

ongelofelijk belangrijk dat je fiets in 

orde is. Ik ben er deze week van 

geschrokken hoeveel mensen (ook 

volwassenen!) zonder licht of 

fluomarkering door het donker fietsen. 

En toch verwachten we dat auto’s ons 

zien?  

Zorg dus dat je (kind) gezien wordt! 

 

 
Mijn gevoel vandaag: Hoogstraten fietst!  

Ik merkte dat zowel de lagere als de secundaire scholen al  heel wat 

inspanningen doen om duurzame, veilige mobiliteit in de kijker te zetten. 

Ook de politie organiseert acties en samen maakten we Hoogstraten een 

beetje veiliger. Vanuit het stadsbestuur proberen we hiervoor  de scholen 

ook de komende jaren goed te ondersteunen. Met deze laatste dag kwam 

een einde aan mijn fietsweek. Ik voel de kilometers in de benen, maar het 

was aangenaam en boeiend. Fietsen combineren met mijn drukke agenda 

is geen evidentie. Dagelijks de fiets nemen is niet haalbaar, maar ik heb wel 

de ambitie om af en toe toch een keertje meer de auto te laten staan.  

Ik heb afgelopen week heel wat mensen ontmoet op de fiets en ik heb het 

gevoel dat “de fiets” zeker leeft in Hoogstraten. Volhouden dus! 

Ik kijk alvast uit naar de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september 2015. 

Jij doet toch ook mee?! 

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

 
 

Hier en daar een kapot licht, maar 

vooral veel pluimen voor fietsen 

die in orde zijn. 


