De provincie Limburg zorgt gratis voor een theoretische opleiding en jouw uitrusting (reflecterend veiligheidsvestje, C3‑stopbordje en driekleurenarmband). De lokale politie staat in voor de
praktische opleiding. Je stad of gemeente voorziet jouw officiële
aanstelling als gemachtigd opzichter.
Stel je kandidaat en word gemachtigd opzichter! Inschrijven
kan via de website www.limburg.be/gemachtigdopzichter tot
en met 31 januari 2016.

Data en locaties
theoretische opleiding in 2016

Gratis!

Wil jij je inzetten voor de
verkeersveiligheid van kinderen,
scholieren, ouderen en/of personen met
een beperking?

DI
02.02.2016: 19 - 22 u.
Gemeenschapscentrum Kinrooi (grote zaal)
Weertersteenweg 170 • KINROOI
WO 03.02.2016: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum De Kimpel (grote zaal)
Eikenlaan 25 • BILZEN
MA 15.02.2016: 19 - 22 u.
’t Poorthuis (kleine zaal)
Zuidervest 2a • PEER
DI
16.02.2016: 19 - 22 u.
Stadhuis (zaal 4)
Stadsplein 1 • GENK
DO 18.02.2016: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum de Bogaard (club)
Capucienessenstraat 8 • SINT-TRUIDEN
MA 22.02.2016: 19 - 22 u.
Arena De Soeverein (Grote Drieszaal)
Sportveldenstraat 10 • LOMMEL
DI
23.02.2016: 19 - 22 u.
Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteitslaan 1 • HASSELT
DO 25.02.2016: 19 - 22 u.
Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteitslaan 1 • HASSELT

PROVINCIALE
OPLEIDING
GEMACHTIGD
OPZICHTER
Limburg 2016

Voor meer informatie:

Foto © Hans Put

Dienst Mobiliteit en Routenetwerken
011 23 83 40 • mobiliteit@limburg.be

gemachtigd_opzichter_flyer_A4_3-luik.indd 1

Foto © Hans Put

MA 07.03.2016: 19 - 22 u.
Cultuurcentrum Maasmechelen (zaal 1)
Koninginnelaan 42 • MAASMECHELEN
DO 10.03.2016: 19 - 22 u.
Buurthuis De Kardijk Beverlo (polyvalente zaal)
Burg. Heymansplein 14 • BERINGEN

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
limburg.be
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Voorwoord

Wat is een gemachtigd opzichter?
Een gemachtigd opzichter

Ik ben ervan overtuigd dat de gemachtigde opzichter een belangrijke
rol speelt in het verhogen van de verkeersveiligheid.
Ik hoop dan ook dat Limburgers zich weer talrijk inschrijven en zo in hun
gemeente hun steentje bijdragen tot een veiligere (school)omgeving.
Het provinciebestuur, de gemeente en de politie rekenen op u!
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Jean-Paul Peuskens
gedeputeerde van mobiliteit en verkeersveiligheid
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is minstens 18 jaar
heeft een theoretische én praktische opleiding gevolgd, gegeven
door een bevoegd persoon
is aangesteld door de burgemeester van de stad of gemeente
waar hij/zij zijn of haar taak uitvoert
begeleidt groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen
met een beperking die een tocht te voet afleggen
mag tijdens deze begeleiding van groepen aanwijzingen geven
aan andere weggebruikers en het verkeer stilleggen, maar hij/zij
mag het verkeer niet regelen
is herkenbaar aan het C3-stopbordje, aan de driekleurenarmband
met de naam van de stad of gemeente die hij/zij om de linkerarm
draagt.

Theoretische opleiding

De theoretische opleiding van minimum drie uren wordt georganiseerd met lesgevers van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding
en Training).
Het theoriegedeelte is vooral gericht op de plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan, het gedrag van bestuurders
tegenover voetgangers, de signalisatie, de in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele
fouten van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

Praktische opleiding

Na de theoretische opleiding geeft de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer. Dit gedeelte gaat
vooral over hoe je als gemachtigd opzichter moet handelen als
je aanwijzigingen geeft aan bestuurders of het verkeer stillegt, en
over de juiste inschatting van het verkeersgebeuren in de praktijk.
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In 2016 organiseren we samen met de lokale politie voor de 8ste keer
een provinciale opleiding tot gemachtigd opzichter. De voorbije jaren
volgden ruim 2900 Limburgers deze opleiding!

Hoe verloopt de opleiding?
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