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Preventie dodehoekongevallen
Zaterdag 22 september 2018 om 9u te Kortrijk
Op zaterdag 22 september 2018 zal burgemeester en volksvertegenwoordiger Dhr. Vincent Van
Quickenborne samen met schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Dhr. Axel Weydts op de
site Pottelberg te Kortrijk de ‘aftrap’ geven van de preventiecampagne dode hoek in WestVlaanderen.
Na de succesvolle aftrap van de sensibiliseringscampagne voor Vlaams-Brabant te Beersel, in
aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, wordt de campagne komende
zaterdag verdergezet in West-Vlaanderen.
Hierna zal het, aanstaande dinsdag 25 september, de beurt zijn aan de provincie Luik, waar UPTR
zijn campagne, samen met Federaal minister van Mobiliteit François Bellot, zal voorstellen.
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.
Daarom neemt UPTR dan ook jaar na jaar nieuwe initiatieven om de verkeersveiligheid te verhogen.
UPTR stond de laatste jaren o.a. ook mee aan de wieg van de geboorte van heel wat specifiek
ingerichte afstelplaatsen voor spiegels.
Daarnaast nemen heel wat transporteurs ook deel aan bijzonder waardevolle, lokale acties, vaak
in samenspraak met de onderwijsinstellingen om vooral kinderen te informeren omtrent de gevaren
van de dode hoek.
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…
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