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 Bijlage 17

Actiefiche 17 De inventaris van de ongevalgevoelige zones wordt om de twee jaar 
geüpdatet; de zones worden bestudeerd en geplanifieerd, en hun oplossing 
vormt het voorwerp van regelmatige opvolging en communicatie. 
PRIORITAIRE ACTIE

SAFE STREET SYSTEM / SPEED / STREET / BEHAVIOUR / VEHICLE / CITY

Doel De als ongevalgevoelig aangemerkte gewestelijke en gemeentelijke 
wegeninfrastructuur geleidelijk veilig maken.
Voortdurend de veiligheid van de wegeninfrastructuur in het oog houden en 
beheren.

Bevoegdheden Verkeersveiligheid en openbare werken 

Operationalisering -  De OGZ’s op gewest- en gemeentewegen om de twee jaar updaten en de 
lijst (kaart) verspreiden onder de wegbeheerders.

-  Prioriteit geven aan de OGZ’s waarvoor er een oplossing moet komen, 
zowel op gewestwegen als op gemeentewegen.

-  Jaarlijks oplossingen voor de OGZ’s plannen en die opnemen in de 
gewestelijke en gemeentelijke MIP’s en in de gewestelijke microprojecten.

-  Een stockopdracht openstellen voor de gemeenten, voor een gedetailleerde 
studie van de OGZ’s (en andere plaatsen die veilig moeten worden 
gemaakt) en voor het opstellen van aanbevelingen en plannen.

-  Stockopdrachten uitschrijven binnen BM voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor OGZ’s via microprojecten; de bestekken openstellen voor 
de gemeenten (aankoopcentrale van opdrachten).

-  De projecten uitvoeren om de oplossingen voor de OGZ’s te implementeren.
-  Toezicht houden op de vorderingen bij het implementeren van de 

oplossingen voor de OGZ’s, opvolgingstabellen opstellen die onder de 
partners worden verspreid en zorgen voor de overdracht van informatie en 
de voortdurende betrokkenheid van de partners.

Indicatoren de réalisation -  Tegen 2024 is er in 100% van de OGZ’s (prioriteit 1 en 2) ingegrepen.
-  Tegen 2030 is 100% van de in jaar N geïdentificeerde en geprioriteerde 

nieuwe OGZ’s tegen N+3 opgelost.
-  De ernst van de ongevallen in de ongevalgevoelige zones neemt geleidelijk 

af en de minimumdrempel (minimumaantal ongevallen) om een plaats als 
OGZ aan te merken wordt verlaagd: 
- 2024: ongevallendrempel vastgesteld op 10 ongevallen;
- 2030: ongevallendrempel vastgesteld op 8 ongevallen.

Partners (alle) Brussel Mobiliteit, Urban Brussels, Gemeenten, Federale Politie en 
Politiezones, Brulocalis, MIVB, Kabinet
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Taak 17.1 De OGZ’s op gewest- en gemeentewegen om de twee jaar updaten en de lijst 
(kaart) verspreiden onder de wegbeheerders.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke Brussel Mobiliteit, PLAN

SPOC DMVV

Interne partners DOOM

Externe partners Federale Politie, Gemeenten, Brulocalis

Start Eerste lijst beschikbaar 1ste kwartaal 2022

Termijn Terugkerend, begin van het eerste kwartaal van elk jaar

Statuut In uitvoering

Indicator Lijst om de 2 jaar bijgewerkt en raadpleegbaar voor wegbeheerders

Taak 17.2 Prioriteit geven aan de OGZ’s waarvoor er een oplossing moet komen, zowel 
op gewestwegen als op gemeentewegen.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke BM op gewestwegen/gemeenten op gemeentewegen, met overleg tussen alle 
beheerders

SPOC PLAN/gemeentediensten mobiliteit en/of openbare werken en/of college

Interne partners BUILD MAINTAIN, DOOM

Externe partners Brulocalis

Start Lijst met prioriteiten beschikbaar 1ste kwartaal 2022

Termijn Terugkerend, begin van het eerste kwartaal van elk jaar waarin de lijst wordt 
bijgewerkt

Statuut Nog op te starten

Indicator Lijst van OGZ’s, met vermelding van hun prioriteit, voor elk van de 20 beheerders
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Taak 17.3 Jaarlijks oplossingen voor de OGZ’s plannen en die opnemen in de gewestelijke 
en gemeentelijke MIP’s en in de gewestelijke microprojecten.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke BM (Plan) en Gemeenten

SPOC DOOM en Gemeenten

Interne partners DMVV

Externe partners Brulocalis 

Start 2023, 1ste kwartaal 

Termijn Terugkerend, begin van het eerste kwartaal van elk jaar

Statuut In uitvoering

Indicator De oplossingen voor de OGZ’s werden effectief opgenomen in de gewestelijke 
en gemeentelijke meerjareninvesteringsplannen (MIP’s) en in de gewestelijke 
microprojecten.

Taak 17.4 Een stockopdracht openstellen voor de gemeenten, voor een gedetailleerde 
studie van de OGZ’s (en andere plaatsen die veilig moeten worden gemaakt) 
en voor het opstellen van aanbevelingen en plannen.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke BM, DMVV

SPOC DMVV

Interne partners DO

Externe partners Brulocalis, Gemeenten

Start 2de kwartaal 2022 

Termijn Terugkerend om de 4 jaar

Statuut Op te starten 

Indicator Opdracht exploiteerbaar tegen begin 2023 

Taak 17.5 Stockopdrachten uitschrijven binnen BM voor het ontwikkelen van oplossingen 
voor OGZ’s via microprojecten; de bestekken openstellen voor de gemeenten 
(aankoopcentrale van opdrachten).

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources 0,5 VTE vanaf 2022

Verantwoordelijke BM

SPOC BUILD, BM

Interne partners DO, DMVV, Maintain

Externe partners Brulocalis et Gemeenten

Start Vanaf 2023, bij vernieuwing van de gewestelijke opdrachten

Termijn Terugkerend

Statuut Op te starten 

Indicator -  Bestaan van stockopdrachten binnen BM voor de uitvoering van microprojecten
- Effectieve openstelling van die opdrachten voor de gemeenten
- Aantal gemeenten die bij de opdrachten zijn aangesloten
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Taak 17.6 De projecten uitvoeren om de oplossingen voor de OGZ’s te implementeren.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources 2 VTE vanaf 2023

Verantwoordelijke Gemeenten en BM

SPOC Gemeentediensten mobiliteit/openbare werken, DPV, DO en DIOV

Interne partners DMVV

Externe partners MIVB, Urban Brussels

Start In uitvoering 
De in de eerste studie geïdentificeerde OGZ’s verder veilig maken.
Het proces voor het veilig maken van de nieuwe OGZ’s opstarten, 2de kwartaal 2022.

Termijn Terugkerend, afhankelijk van de planning

Statuut In uitvoering bij BM
In uitvoering bij de gemeenten, via subsidies 

Indicator -  Aantal in jaar n geïdentificeerde en in jaar n+3 opgeloste OGZ’s op 
gemeentewegen (inclusief gesubsidieerde projecten)

-  Aantal in jaar n geïdentificeerde en in jaar n+3 opgeloste OGZ’s op 
gewestwegen

Taak 17.7 Toezicht houden op de vorderingen bij het implementeren van de oplossingen 
voor de OGZ’s, opvolgingstabellen opstellen die onder de partners worden 
verspreid en zorgen voor de overdracht van informatie en de voortdurende 
betrokkenheid van de partners.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau 

Verantwoordelijke PLAN (DOOM/ DMVV )

SPOC DOOM

Interne partners Cel communicatie BM, BUILD, MAINTAIN

Externe partners Brulocalis 

Start Start monitoring in 4de kwaartal 2022

Termijn Jaarlijks, in 2de kwartaal en 4de kwaartal

Statuut Op te starten, terugkerend 

Indicator - Regelmatige informatie over de voortgang van het veilig maken van de OGZ’s
- Regelmatige opvolgingsvergaderingen met de beheerders
- Terbeschikkingstelling van opvolgingstabellen via de website van BM


