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Na een reeks ernstige ongevallen hebben de 
Brusselse burgers zich zo’n twee jaar geleden 
verenigd om meer verkeersveiligheid te 
vragen. Naast persoonlijke tragedies heeft 
verkeersonveiligheid ook een negatieve 
invloed op het sociale leven van de Brusselaar. 
Het belemmert de ontwikkeling van actieve 
mobiliteit en verzwakt het sociale weefsel in 
onze wijken.

 Het burgercollectief Brussels for Zero roept 
de politici op om actie te ondernemen om de 
doelstelling “nul doden, nul zwaargewonden” 
te bereiken, verkeersagressie te bestrijden, en 
van Brussel een vreedzame en kindvriendelijke 
stad te maken. Dit is ons memorandum, 
bestaande uit 8 belangrijke verzoeken ter 
attentie van onze regionale verkozenen.

MEMORANDUM 
 

VERKEERSVEILIGHEID 
IN BRUSSEL

BRUSSELS  
FOR ZERO
Wij zijn een groep burgers die 
zich samen organiseren voor 
meer verkeersveiligheid en een 
betere mobiliteit in Brussel.  
 
Onze visie is geënt op 4 uitgangspunten:
1. Vision Zero: nul  doden, nul 
zwaargewonden op onze wegen.
2. Levenskwaliteit: een stadsproject 
dat een vlotte verplaatsing van alle 
gebruikers toelaat, maar ook ruimte 
creëert voor ontmoetingsplekken voor 
bewoners.
3. Bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbaren: kinderen, ouderen, 
personen met beperkte mobiliteit.
4. Gezondheid: het verbeteren van 
de verkeersveiligheid laat ook toe 
om actieve mobiliteitsvormen te 
stimuleren en om de luchtvervuiling te 
verminderen.



1.VISI0N  
ZERO 
 

EEN MOBILITEITS-
BEILEID IN HET 
TEKEN VAN VISION 
ZERO

Vision Zero heeft als doel “nul doden, nul 
zwaargewonden op onze wegen”. Dit is tevens het 
officiële beleid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) sinds 2010. 
Wij vragen: 

- Vision Zero als kloppend hart van het 
mobiliteitsbeleid en als absolute prioriteit 
bij de ontwikkeling van de openbare ruimte. 
Verkeersveiligheid eerst;
- De fusie van de bevoegdheden Mobiliteit 
en Verkeersveiligheid, die nauw met elkaar 
verweven zijn;
- Een restrictiever gewestelijk mobiliteitsbeleid 
voor de gemeenten. Gemeenten kunnen 
momenteel een belemmering vormen voor 
het regionale mobiliteitsbeleid en verhinderen 
dat het BHG haar doelstellingen bereikt. 
De implementatie van een globale visie is 
noodzakelijk voor heel het BHG;
- Duidelijke en ambitieuze doelstellingen 
definiëren om het aantal lichte en ernstige 
verkeersongevallen alsmede dodelijke 
slachtoffers terug te dringen, samen met een 
jaarlijkse evaluatie van de bereikte resultaten;
- Een verhoging van het budget voor 
“verkeersveiligheid en actieve mobiliteit”: de 
regionale begroting voor fietsinfrastructuur 
moet worden verdubbeld tot 50 miljoen euro 



2.Z0NE 30 

3.POLITIE 
PRIORITEIT  
 

HEEL BRUSSEL EEN 
ZONE 30

VERKEERSVEILIGHEID ALS 
ABSOLUTE PRIORITEIT 
VOOR DE VERSCHILLENDE 
POLITIEZONES

Dit wordt voorzien in het Good Move-plan, dus we 
vragen eenvoudigweg om de toepassing ervan. Om 
doeltreffend te zijn, gaat deze zone 30 hand in hand met 
aanpassingen van de weg, bewustmakings-, controle- en 
handhavingscampagnes.

We vragen:
- Meer politiecontroles en het einde van 
het gedoogbeleid voor asociaal gedrag en 
verkeersovertredingen. De nadruk moet gelegd 
worden op overdreven snelheid en verkeersagressie;
- De aankoop van extra LIDAR’s; 
- Het gebruik van ANPR-camera’s; 
- De oprichting van fietsbrigades in elke politiezone 
en de toepassing van financiële sancties tegen 
politiezones die weigeren hierin mee te gaan;
- Forse maatregelen tegen recidivisten, 
administratieve inbeslagname van hun wagens 
incluis.



4.INFRA- 
STRUCTUUR 
 

INFRASTRUCTUUR DIE 
VOORRANG GEEFT 
AAN VOETGANGERS 
EN FIETSERS, 
MET BIJZONDERE 
AANDACHT 
VOOR KINDEREN 
EN PERSONEN 
MET BEPERKTE 
MOBILITEIT (PBM). 

We vragen:
- Een duidelijk discours en een coherent en 
verantwoordelijk beleid. Openbare ruimte is van vitaal 
belang in stedelijke gebieden. Het moet ingedeeld 
worden volgens het STOP-principe: stappers, 
trappers, openbaar vervoer en logistiek, en tot slot de 
deelwagens en de privéwagens;
- We vragen om infrastructuur die gemotoriseerd 
verkeer tempert: doorlopende trottoirs en verhoogde 
kruispunten in zone 30, aparte fietspaden in zone 50 
en op belangrijke verkeersassen in zone 30, verbreding 
van trottoirs, invoering van verkeersluwe wijken (20 
km/h);
- Comfortabele, goed onderhouden en obstakelvrije 
trottoirs van ten minste twee meter breed;
- Voor PBM, geleidestroken en contrasterende tegels 
aan alle oversteekplaatsen, evenals de installatie van 
rateltikkers bij verkeerslichten;
- De kwaliteitsnormen voor fietspaden moeten 
worden herzien en verbeterd;
- In straten en gemeenschappelijke ruimten moet het 
autoverkeer tot het minimum beperkt worden;
- De toename van het aantal schoolstraten en het 
verbod op zwaar vrachtvervoer bij het begin en eind 
van de schooluren;
- De installatie van het “vierkant groen”-systeem op 
kruispunten die vaak door voetgangers en fietsers 
worden gebruikt en in de buurt van scholen.
- Beveiliging van verkeerswerven, met name door de 
aanleg van bypasscorridors die ook toegankelijk zijn 
voor personen met beperkte mobiliteit.



5.ZWARTE 
PUNTEN
SNELLE OPLOSSINGEN 
VOOR ZWARTE PUNTEN

Gezien de urgentie van de situatie kunnen we 
niet langer wachten op een grote herontwikkeling 
van elke weg of regionaal knooppunt. Er moeten 
lichte en snelle veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen. 

6.BEWUST- 
WORDING

Bewustmaking moet in de eerste plaats gericht 
zijn op automobilisten en volwassenen om hen te 
helpen hun rijgedrag aan te passen, en pas daarna 
op actieve gebruikers en kinderen. Niet andersom. 

Voetgangers en fietsers opleiden is noodzakelijk, 
maar dat moet hand in hand gaan met de bevordering 
van actieve mobiliteit en de sensibilisering van 
gemotoriseerd verkeer.

BEWUSTWORDINGS- 
CAMPAGNES DIE  
ZICH RICHTEN OP  
DE GEVAARLIJKSTE 
GEDRAGINGEN



7.MINDER 
DRUK
VERMINDERING VAN  
DE AUTODRUK

Brussel stikt van privéwagens. De gehele openbare 
ruimte is verzadigd. We moeten de autodruk 
verminderen. 
We vragen: 

- Maatregelen om het transitverkeer en het aantal 
korte autoritten te verminderen;
- Het einde van de praktijk om meer 
bewonerskaarten toe te kennen dan er 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
beschikbaar zijn;
- De onmiddellijke afschaffing van de 
“compensatieregel” die bepaalt dat elke 
parkeerplaats die in de openbare ruimte wordt 
geschrapt, elders moet worden gecompenseerd. 
Deze regel, die bijna onmogelijk na te leven is, 



8.TECHN0- 
L0GIE 
 

Net als de veiligheidsgordel in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw vragen wij onze verkozen 
vertegenwoordigers om de installatie van het 
Intelligent Speed Assistance-systeem verplicht 
te maken voor alle auto’s, ook voor oudere 
modellen. Hierdoor worden buitensporige 
snelheden onmogelijk (nieuwe auto’s die in de 
EU worden verkocht, moeten vanaf 2022 sowieso 
met dit systeem worden uitgerust). 

Een andere mogelijkheid is om auto’s die niet over 
dit systeem beschikken te verbieden om in 2025 
nog in het BHG te rijden. We vragen het BHG om 
innovaties op het gebied van verkeersveiligheid te 
stimuleren, op te volgen en te gebruiken (nieuwe 
soorten verkeersdrempels, etc.).

STIMULEREN  
VAN NIEUWE  
BEVEILIGINGS- 
TECHNOLOGIEËN



ACTIES!
HERDENKING  
DARIANA 
JETSELAAN 
1081 KOEKELBERG

ACTIE
MASUISTRAAT 
1030  
SCHAERBEEK





HERDENKING 
ALFREDO DIAZ 

AV. JEAN VOLDERS 
1060 

SINT GILLIS 
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