
Fietshelm en fluo. Vanzelfsprekend, toch?

Kinderen in de lagere scholen dragen doorgaans een fietshelm en fluo-materiaal om goed zichtbaar te 
zijn. Ze hebben dat zo geleerd, en klasgenootjes dragen het ook. Maar als tiener, student en 
volwassene vervaagt die goede gewoonte. Vreemd, want het verkeer wordt alsmaar complexer. De 
fietser was nog nooit zo divers. Er zijn gewone fietsen, bakfietsen, koersfietsen, (snelle) elektrische 
fietsen, en zelfs ligfietsen. Verschillende soorten fietsers, met diverse leeftijden, ervaring en ‘rollend 
materieel’ delen samen de weg. Voeg daar ander verkeer aan toe:  auto’s, bussen, vrachtwagens, 
moto’s… Die bestuurders worden ook wel eens afgeleid door hun telefoon, gps en radio. Zo ontstaan 
er potentieel gevaarlijke situaties. Iedereen is het er over eens dat zichtbaarheid en bescherming 
belangrijker zijn geworden dan ooit.

Is het dan niet vanzelfsprekend dat de vele fietsende scholieren van het Sint-Ritacollege een fietshelm 
en fluo dragen? Elk jaar verwelkomen wij op onze ouderraadvergadering in september heel wat ouders
van nieuwe leerlingen die terecht deze vraag stellen. Het is een onderwerp waarover de ouderraad al 
heel wat gebrainstormd heeft! Ooit zijn er fluo hesjes voorzien met opdruk van het succesvolle 
Schoolrock-festival om het toch wat aantrekkelijker te maken. Helaas werd het concept door de 
leerlingen verworpen en opgenomen in “Het slechte ideeënboek”…

Kan de school dan geen verplichting opleggen? Ook deze vraag komt jaarlijks terug, maar moet 
jammer genoeg negatief beantwoord worden. Een schoolreglement is enkel van toepassing op de 
school zelf en tijdens buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school. Woon-school-
woonverkeer valt daar niet onder. De school adviseert wel om fluo te dragen en organiseert af en toe 
zelf een actie, zoals de fluoactie en carnaval.

Bovendien is er in België, in tegenstelling tot in andere Europese landen, weinig steun van de overheid 
voor deze zaak. Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts liet in 2017 in de media weten het advies 
van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid te volgen en dus NIET te kiezen voor een verplichting van
fietshelm of fluo. Hij vreest dat door een verplichting minder mensen zouden kiezen voor de fiets.  Ook 
de Fietsersbond is tegen een verplichting. Zij willen eerder mikken op (her)aanleg van goede 
fietsinfrastructuur om zo veiligere fietsomgevingen te creëren en ongevallen te voorkomen.

Kunnen we dan echt niets doen? Misschien moeten we als ouders onze verantwoordelijkheid nemen 
en onze kinderen zelf opleggen fietshelm en fluo te dragen? Geen eenvoudige opdracht want eens ze 
wat ouder worden, zitten jongeren niet bepaald te wachten op goede raad of regels van volwassenen. 
Misschien zit er niets anders op dan consequent het goede voorbeeld te geven en onszelf te 
verplichten altijd met helm en fluo op de fiets te stappen…?

Hebt u ideeën of suggesties rond dit thema of wil u graag mee verder brainstormen met ons? Kom dan
zeker naar een van onze vergaderingen of contacteer het bestuur.
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