
21Donderdag 10 april 2008

FIETSERS

De Sint-Ritaschool mocht als eer-
ste in Limburg het label ‘Verkeers-
actieve school’ in ontvangst ne-
men. De labels worden door de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
(VSV) uitgereikt aan scholen die
hard werken rond verkeer en mo-
biliteit. ‘Het label is vooral een
mooie bekroning voor al onze ver-
keersvriendelijke initiatieven.
Want financieel valt er niets bij te
winnen’, vertelt de trotse direc-
teur Gustaaf Grouwels.
De school onderneemt talloze ac-
ties om de leerlingen verkeersbe-
wust te maken. Zo is er een heuse
verkeersweek en leert het zesde
leerjaar veilig fietsen in het Trui-
ense stadscentrum. De grootste
knelpunten en gevaren worden
dan aan de kinderen getoond.
Maar er is meer. ‘Wij willen zoveel
mogelijk korte uitstappen met de
fiets doen’, zegt Grouwels. ‘De
leerlingen fietsen dan onder bege-
leiding van leerkrachten en ou-
ders. Vooraf leren de kinderen
ook behendigheidsproeven op de
speelplaats en ze krijgen verkeers-
educatie. Uiteraard willen we

daarbij de schoolomgeving veili-
ger maken. We melden alle knel-
punten aan het stadsbestuur en
vragen hen om er iets aan te
doen.’
Elk jaar krijgt de school ook een
bezoekje van de ‘fietsendokter’.
‘Wij nodigen dan een bevriende
fietsenmaker uit’, zegt Grouwels.
‘Hij komt de leerlingen uitleggen
hoe ze bijvoorbeeld een band
moeten herstellen. Het is goed
een fiets te hebben, maar je moet
die natuurlijk ook kunnen onder-
houden.’
De Sint-Ritaschool werkt ook mee
aan het Octopusplan. Dat project
van de Vlaamse overheid is een
acht-stappenplan waarbij scholen
zelfstandig kunnen werken aan
alle facetten van verkeersveilig-
heid. ‘De leerlingen krijgen dan
helmen en vestjes’, haalt leer-
kracht Patricia Castermans aan. 
‘We hebben ook een werkgroep
Verkeer, waar vooral de ouders
aan bijdragen. Zo deden ze al een
enquête over de grootste verkeers-
knelpunten in Sint-Truiden. Al
kunnen we niet overal iets aan
doen, want op sommige plaatsen
liggen immers geen fietspaden.’
‘De kinderen zijn heel enthousi-
ast’, verzekert de lerares. ‘Door
onze acties komen meer kinderen
met de fiets naar school. We heb-
ben zelfs een stalling moeten bij-
maken. Onze fietspromotie heeft
dus geholpen.’ (jle)

Directie, leerkrachten en ouders komen
samen op voor verkeersveiligheid

Sint-Rita stimuleert fietsen
s SINT-TRUIDEN De Truiense basis-
school Sint-Rita is een model-
voorbeeld van een fietsvriende-
lijke school. De ouders, leer-
krachten en directie promoten
samen het fietsen naar school en
zetten zich in voor de verkeers-
veiligheid van de kinderen.

De leerlingen van basisschool Sint-Rita fietsen elke dag veilig naar
school en weer naar huis. ©Mine Dalemans

‘Als nutsbedrijf, dat gas en elektri-
citeit verkoopt, mensen aanmoe-
digen om milieubewuster te zijn,
klinkt misschien raar, maar wij
vinden dat we met onze energie
verantwoord moeten omgaan.’
Woordvoerder Jos Liebens van In-
frax vertelt ons dat Interelectra
een pionier is in milieuvriendelij-
ke maatregelen. ‘Begin jaren ‘90
hebben wij de spaarlamp geïntro-
duceerd aan het grote publiek,
ook de spaarzame douchekop en
isolatietips brachten wij naar vo-
ren. Vanaf 1997 zijn we begonnen
met de fietspremie voor onze
werknemers. Interelectra wou op
dat moment trendsetter zijn inza-
ke milieubewustzijn, hopende
dat de andere bedrijven ons voor-
beeld zouden volgen.’
Werknemers van Infrax kunnen
een vergoeding krijgen voor het
aantal kilometers dat ze afleggen

van hun thuisadres tot aan het
werk. Per afgelegde kilometer
krijgt de werknemer 19 eurocent,
hiervan is 15 eurocent belasting-
vrij. Enkel de heenrit naar het
werk wordt vergoed. 
Infrax Limburg stelt achthonderd
mensen tewerk. Momenteel ma-
ken 86 werknemers gebruik van
de fietspremie. Jos Liebens is te-
vreden met dat cijfer. ‘10 procent
van onze werknemers komt regel-
matig met de fiets naar het werk.
We kennen hier iemand die dage-
lijks met de fiets van Tongeren
komt, weer of geen weer. Ook
mensen van Meeuwen-Gruitrode
en Peer pakken regelmatig de fiets
als het weer meezit. Niet al onze
mensen in Limburg werken in
Hasselt, dus zij vallen spijtig ge-
noeg uit de boot voor de fietspre-
mie.’
Infrax geeft de fietsende werkne-
mer ook alle nodige faciliteiten.
Zo zijn er afgezonderde fietstal-
lingen aan de gebouwen van In-
frax aan de Gouverneur Verwilg-
hensingel en de Trichterheideweg
in Hasselt. Het nutsbedrijf heeft
ook kleedkamers waar de fietsers
zich kunnen douchen en omkle-
den. (kba)

Nutsbedrijf Infrax is al jaren
pioneer in milieuvriendelijkheid

‘10 procent personeel
komt met de fiets’
s HASSELT Het nutsbedrijf Infrax,
het voormalige Interelectra, is
een van de meest fietsvriendelij-
ke bedrijven van Limburg. De
werknemers van Infrax leggen
jaarlijks meer dan 162.000 km af
per fiets. Het bedrijf is een pio-
nier in milieuvriendelijkheid.

Een van de werknemers van Infrax fietst na zijn werkdag naar
huis. ©Yorick Jansens

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 
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