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Stad en poli�e controleren fietsen
�jdens donkere maanden
Stad deelt 2000 sets fietslichtjes uit

Stad Kortrijk en de poli�ezone Vlas slaan naar jaarlijkse gewoonte de handen in elkaar om �jdens de

donkere maanden de fietsers aan te ze�en om zichtbaar - lees verlicht - rond te rijden. Het

preven�eteam van stad Kortrijk controleerde de voorbije weken in scholen honderden fietsen van

scholieren. Nu start ook de poli�e met controles op de openbare weg én deelt de stad 2000 sets

fietslichtjes uit als ac�e om de verlich�ng van de fiets meer onder de aandacht te brengen.

1/3 fietsen van scholieren niet in orde
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De stad en de lokale poli�ezone Vlas nemen deel aan een provinciale campagne die bestaat uit twee

fasen. Tijdens de eerste fase, van begin oktober tot halfweg november, controleerde het Kortrijkse

preven�eteam de fietsen van scholieren in basis- en secundaire scholen . De gemeenschapswachten

bezochten 10 Kortrijkse scholen waarbij 749 fietsen werden gecontroleerd. 247 fietsen (33%) waren niet

in orde. Dat betekent dat of het voorlicht of het achterlicht van de fiets niet werkte, of dat de fiets niet

was uitgerust met een werkende fietsbel of goede reflectoren of dat de remmen niet voldoende

func�oneerden.

Maar liefst een derde van de fietsen van onze schoolgaande jeugd is niet in
orde. Dat blijkt uit de controles door onze gemeenschapswachten. Het kan niet
genoeg herhaald worden, zeker in deze donkere maanden: zorg dat de lichten
van je fiets werken. Ook ouders dragen daar een verantwoordelijkheid.
— Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

Politiecontroles op de weg
In een tweede fase, die loopt tot aan het krokusverlof ’22, controleert de poli�ezone Vlas fietsers op de

openbare weg. Jongeren die 16 jaar of ouder zijn kunnen een boete van 58 euro krijgen wanneer ze

zonder fietsverlich�ng rondrijden. Overtreders die nog geen 16 jaar zijn, worden uitgenodigd om

een verkeersklas voor jeugdige fietsovertreders te volgen. Bij de controles is er ook aandacht voor

onreglementair gedrag zoals gsm’en op de fiets, verkeersonveilig sturen, op het voetpad rijden of met 3

of 4 naast elkaar rijden.

Na de preventieve fase in de scholen start onze verkeerspolitie met de
handhaving op straat. Wanneer we volop in de donkere maanden zitten, zijn er
volop fietslichtcontroles. Politiezone Vlas wil iedereen duidelijk maken dat,
naast de beoogde doelgroep van scholieren en studenten, elke fietser die
zonder fietsverlichting rijdt, geverbaliseerd kan worden, en dat niet alleen in de
donkere ochtendspits, maar ook ’s avonds en in het weekend.
— Filip Devriendt, korpschef poli�ezone Vlas

Sensibilisatie actie: 2000 fietslichtjes voor fietsers in Kortrijk



Naast preven�e en handhaving, zet de stad Kortrijk opnieuw ook in op sensibilisa�e. In de wegcode staat

beschreven dat fietsers, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, in alle

omstandigheden vanop een afstand van ongeveer 200 m duidelijk moeten te zien zijn in het verkeer door

middel van (niet verblindende) verlich�ng. Vooraan dient de verlich�ng wit of geel te zijn, achteraan

rood. Om het belang van de zichtbaarheid en de verantwoordelijkheid van de fietsers, maar ook bv.

(elektrische) steps, in het verkeer te benadrukken en te ondersteunen deelt de stad Kortrijk 2000

fietslichtjes uit aan voetgangers en fietsers. De set fietslampjes kunnen eenvoudig op de fiets geplaatst

worden. Fietsers hoeven zich ook niet enkel te beperken tot het verlichten van de fiets. Reflec�eve kledij

en accessoires zijn een nu�ge aanvulling en het gamma is breder dan het klassieke fluohesje.

Door een combinatie van preventie, sensibilisatie en handhaving trachten we bij
elke fietser het belang van zichtbaarheid in het verkeer te benadrukken. Zich
veilig door het verkeer begeven in deze donkere winterdagen is in het belang
van iedere weggebruiker. Met deze acties samen met de politie en
preventiediensten werken we aan méér verkeersveiligheid in Kortrijk. Want élk
ongeluk is er één te veel. 
— Axel Weydts, schepen van Kortrijk Fietst
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