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Mobibus houdt halt in Londerzeel
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober nemen ongeveer 270 leerlingen
van het derde en vierde middelbaar van het Gemeentelijk Technisch Instituut
Londerzeel (GTIL) en het Virgo Sapiensinstituut deel aan de actieve expo in en rond
de bus - geparkeerd op het Heldenplein in Londerzeel.
De Mobibus, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de
steun van de Vlaamse overheid, is een interactieve tentoonstelling over het verkeer
in een omgebouwde touringcar, bestemd voor de leerlingen uit het derde en vierde
middelbaar. In en rond de bus worden vijf modules doorlopen: de dode hoek, een
duurzame mobiliteit, de zichtbaarheid, de fiets en brommer. Via een quiz,
bordspelen, games en filmfragmenten leren de jongeren o.a. over de gevaren in het
verkeer en over het belang van een correcte attitude. Een begeleider van de VSV,
met bijkomende ondersteuning van een medewerker van de Gemeente Londerzeel,
maakt de jongeren op een interactieve manier wegwijs in de Mobibus.
Op deze manier wil Londerzeel de verkeersveiligheid en de mobiliteit onder de
aandacht brengen van de leerlingen in het secundair onderwijs. Jongeren de nodige
vaardigheden aanleren om veilig en op een duurzame manier deel te nemen aan het
verkeer, daar wil de Gemeente Londerzeel graag aan meewerken.
‘De komst van de Mobibus past perfect in de sensibiliseringsacties voor scholen zoals
in het gemeentelijk mobiliteitsplan is uitgeschreven’, aldus Tom Troch, schepen van
Mobiliteit en Verkeer. ‘Het is inmiddels de vijfde keer dat de Mobibus in Londerzeel
staat. De eerste keer was in 2013. Sindsdien hebben we iets meer dan 1400
leerlingen ontvangen op de bus’, aldus Tom Troch.
Beste perscorrespondent, u bent vriendelijk uitgenodigd.
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