Word gemachtigd opzichter!
Inschrijven kan tot en met 2 februari 2020 via
http://www.limburg.be/InschrijvingGemachtigdOpzichter

Theoretische opleidingen
MA 17 FEBRUARI 2020: 19 - 22 u.
’t Poorthuis (kleine zaal),
Zuidervest 2a, PEER

MEER INFO?
Eén adres: de dienst Mobiliteit en Routenetwerken.
• tel.: 011 23 83 40
• e-mail: mobiliteit@limburg.be

WO 19 FEBRUARI 2020: 19 - 22 u.
De Griffel,
Hulsterweg 184, TESSENDERLO
DO 20 FEBRUARI 2020: 19 - 22 u.
Arena De Soeverein (Grote Drieszaal),
Sportveldenstraat 10, LOMMEL
MA 2 MAART 2020: 19 - 22 u.
Stadhuis (Schouwburg),
Stadsplein 1, GENK
WO 4 MAART 2020: 19 - 22 u.
Stadhuis (Kim Clijsterszaal),
Vrijthof 10, BREE
DO 5 MAART 2020: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum Maasmechelen (zaal 1),
Koninginnelaan 42, MAASMECHELEN
MA 9 MAART 2020: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum De Kimpel (grote zaal),
Eikenlaan 25, BILZEN
WO 11 MAART 2020: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum de Bogaard (club),
Capucienessenstraat 8, SINT-TRUIDEN
DO 12 MAART 2020: 19 - 22 u.
Provinciehuis (Boudewijnzaal),
Universiteitslaan 1, HASSELT
VR 13 MAART 2020: 19 - 22 u.
Provinciehuis (Boudewijnzaal),
Universiteitslaan 1, HASSELT

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
Foto © Hans Put
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Voorwoord

De gemachtigde opzichter

Heel wat kinderen gaan te voet of met de fiets naar school. Onze
gemachtigd opzichters helpen dat stappen en trappen zo veilig en
vlot mogelijk te laten verlopen. Ze zijn een onmisbare waarde in de
dagelijkse mobiliteit van velen!

mag het verkeer stilleggen om groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een handicap veilig te voet te laten oversteken.

Bovendien helpt de gemachtigde opzichter de verkeersdrukte op
de schoolroutes en in de schoolomgeving verbeteren. Ouders sturen hun kinderen immers enkel te voet of met de fiets naar school
als ze dat veilig achten. En ook andere kwetsbare groepen hebben
baat bij gemachtigd opzichters, zoals ouderen en personen met
een handicap die zich te voet in groep verplaatsen.
Draag ook jouw steentje bij aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid, en word … gemachtigd opzichter! Samen met de lokale
politie en de gemeenten organiseren we al voor de tiende keer
een provinciale opleiding tot gemachtigd opzichter. We zijn immers steeds op zoek naar helpende handen.

mag het verkeer NIET regelen! Een gemachtigd opzichter mag
enkel aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers en het
verkeer stilleggen.
is minimum 18 jaar en is zoals de naam zegt “gemachtigd”. De
burgemeester van de gemeente waar je optreedt, stelt je officieel
aan nadat je een theoretische én praktische opleiding volgde.
draagt een driekleurenarmband en gebruikt een officieel stopbordje om het verkeer stil te leggen. De driekleurenarmband
wordt aan de linkerarm gedragen en bevat de naam van de gemeente. Meestal draagt de gemachtigde opzichter ook een veiligheidsvestje voor de zichtbaarheid.

De opleiding
Theoretische opleiding
Samen met het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) organiseert het provinciebestuur een theoretische opleiding van zo’n
drie uur. Je leert er:
•
de plaats van de voetganger
•
hoe je de rijbaan correct oversteekt
•
het gedrag van bestuurders tegenover voetgangers
•
de signalisatie en voorzichtigheidsregels
•
anticiperen op gedragingen en eventuele fouten van
weggebruikers
•
verkeersomstandigheden beoordelen.
We organiseren het theoretische gedeelte eind februari - begin
maart 2020 op verschillende locaties in Limburg. De exacte data en
plaatsen vind je op de achterzijde van deze folder.

Praktische opleiding

Schrijf je snel in, de Limburgers rekenen op jou!

Na de theoretische opleiding volg je een praktijkcursus van een
halve dag in het reële verkeer. Je leert er hoe je als toekomstig
gemachtigd opzichter aanwijzingen geeft of het verkeer stillegt.
Daarnaast leer je het verkeer inschatten in de praktijk.
We organiseren het praktijkgedeelte in de 2de tweede helft van
maart 2020.

Bert Lambrechts
gedeputeerde van mobiliteit en verkeersveiligheid

Machtiging
Na de praktijkopleiding krijg je van de burgemeester jouw machtiging om op te treden als gemachtigd opzichter. Omdat je de
provinciale opleiding volgde, mag je met jouw machtiging en armband ook sporadisch optreden in andere Limburgse gemeenten!
Daarnaast krijg je van het provinciebestuur een volledige uitrusting
(reflecterend veiligheidsvestje, C3-stopbordje en driekleurenarmband).

De opleiding, de machtiging en de
uitrusting zijn volledig GRATIS!
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