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Wervingsactie
gemachtigde opzichters

GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS!
Wie kan gemachtigd opzichter worden?
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten,
gepensioneerden, ... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en
zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en
praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten
oversteken.
Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleuren armband die de
naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel.

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de
school. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Dus als ook u wilt bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer en als u de vorige campagnes heeft gemist, dan kunt
u deelnemen aan een van de nieuwe geplande theoretische opleidingen en
gemachtigd opzichter worden! Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers
en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.
De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel van uw opleiding en uw
uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband). Het praktische deel van
de opleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.

Theoretische opleidingen:
AARSCHOT

02-10-2018

09.00 - 12.00 uur

Capucienenklooster | Capucienenstraat 3200 Aarschot (gratis parking Demervallei op loopafstand)

ASSE

19-10-2018

09.00 - 12.00 uur

PIVO | Poverstraat 75 - 1731 Asse

BOORTMEERBEEK

04-10-2018

18.30 - 21.30 uur

Gemeentehuis | Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

DIEST

09-10-2018

13.00 - 16.00 uur

Stadhuis Sint-Joriszaal | Grote Markt 1 - 3290 Diest

LANDEN

08-10-2018

19.00 - 22.00 uur

Stadhuis Raadszaal | Stationsstraat 29 - 3400 Landen

LEUVEN

15-10-2018

13.00 - 16.00 uur

Provinciehuis | Provincieplein 1 - 3010 Leuven

LONDERZEEL-MALDEREN

10-10-2018

18.00 - 21.00 uur

Sint-Amandus Basisschool | Kloosterstraat 21 -1840 Malderen

OUD-HEVERLEE

08-10-2018

18.00 - 21.00 uur

Gemeentehuis Raadzaal | Gemeentestraat 2 - 3054 Oud-Heverlee

ROTSELAAR

09-10-2018

19.00 - 22.00 uur

‘De Mena’ Zaal niveau 3 | Provinciebaan 2 - 3110 Rotselaar

SINT-PIETERS-LEEUW

03-10-2018

13.00 - 16.00 uur

Gemeentehuis Raadzaal | Pastorijstraat 21 - 1600 St.-Pieters-Leeuw

TIENEN

17-10-2018

08.30 - 11.30 uur

Stadhuis vergaderzaal 2de verdieping | Grote Markt 27 - 3300 Tienen

ZEMST

09-10-2018

19.00 - 22.00 uur

Gemeentehuis Raadzaal | De Griet 1 - 1980 Zemst

Vooraf inschrijven voor één van deze sessies is verplicht. Wees er snel bij want per sessie worden MAXIMAAL dertig kandidaten toegelaten.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan enkel online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters

Meer informatie?
Provincie Vlaams-Brabant | Directie Mens - PIVO Politieschool | Poverstraat 75 - 1731 Zellik
tel. 02 456 89 34 (Winnie van Eekhout) | pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Alle informatie over deze wervingscampagne kunt u ook terugvinden op onze website www.vlaamsbrabant.be

