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30/08/2018

Vandaag om 11.00
Minister Ben Weyts geeft de aftrap van
de sensibiliseringscampagne van UPTR
Jaarlijks nemen de dodelijke verkeersongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn af.
Niettemin wil UPTR niet op zijn lauweren rusten en is elk dodelijk verkeersongeval voor UPTR er nog
één te veel.
UPTR neemt dan ook jaar na jaar nieuwe initiatieven om de verkeersveiligheid te verhogen.
De volledige sector en elke transportonderneming individueel leveren reeds jarenlang een belangrijke
bijdrage door pro-actief opleidingen te voorzien aan de chauffeurs met betrekking tot
verkeersveiligheid, defensief rijden, rij- en rusttijden, ….. De invoering van de permanente vorming
voor beroepschauffeurs heeft dan ook zijn doel niet gemist.
In zijn dagelijkse strijd ter verbetering van de verkeersveiligheid, wordt de sector evenwel
geconfronteerd met een wetmatigheid, met name de lengte van de voertuigen, waardoor de dode
hoek het zeer specifieke probleem voor de sector van het zwaar vervoer is.
Het probleem is des te belangrijker gezien de zwakke weggebruikers, in het bijzonder de fietsers,
betrokken partij zijn. Voorkomen van dodehoekongevallen vormt dan ook een absolute prioriteit voor
UPTR!
Ondanks vele technologische verbeteringen aan de voertuigen, blijft de menselijke factor dominant
aanwezig: een chauffeur heeft immers maar twee ogen en kan niet op hetzelfde ogenblik alles rondom
zijn voertuig waarnemen.
Net voor de aanvang van het nieuwe schooljaar, heeft UPTR het initiatief genomen om het probleem
van de dode hoek terug onder de aandacht te brengen van alle weggebruikers en dit door het
opstarten van een sensibiliseringscampagne op de vrachtwagens van zijn ruim 2000 aangesloten
transportondernemingen.
UPTR heeft dan ook meer dan 20 000 stickers laten drukken om achteraan de vrachtwagen te kleven
om alle weggebruikers te wijzen op het bestaan van de dode hoek en de gevaren die eraan verbonden
zijn.
De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Dhr Ben Weyts, zal te Beersel (Vaartweg 2 - 1651 Lot / Beersel)
op donderdag 30 augustus om 11u00 de eerste stickers bevestigen aan de vrachtwagens, waarna
alle leden van UPTR enkele stickers zullen ontvangen. Ook anderen die zich inzetten voor de
verkeersveiligheid, zullen deze stickers kunnen aanvragen bij UPTR.
Tijdens de persconferentie, die daarna volgt, nodigt UPTR iedereen uit om het glas te heffen op het
einde van de vakantieperiode.
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