Stuk 267 (2004-2005) – Nr. 3

Zitting 2005-2006
11 januari 2006

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van de dames Trees Merckx-Van Goey en Patricia Ceysens en de heren Eloi Glorieux,
Kris Van Dijck, Jos Bex en Flor Koninckx –
betreffende de nood aan een inclusief beleid ten aanzien van verkeersslachtoffers
en familieleden van verkeersslachtoffers
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Het Vlaams Parlement:
– gelet op:
1° het hoofdstuk over het mobiliteitsbeleid
van het Regeerakkoord, waarin de Vlaamse
Regering zich engageert tot “het bieden van
zorgzame, integrale en efficiënte ondersteuning voor elk verkeersslachtoffer in Vlaanderen”;
2° het hoofdstuk betreffende de versterking
van de gezinszorg van het Regeerakkoord,
waarin de Vlaamse Regering zich engageert
tot de ondersteuning van initiatieven gericht
op een betere opvang en begeleiding van
jonge verkeersslachtoffers;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° mede het voortouw te nemen bij de oprichting van een Staten-Generaal voor de
opvang van verkeersslachtoffers;
2° hiervoor een Vlaams actieplan voor een
geïntegreerd hulpverleningsbeleid op maat
van de verkeersslachtoffers op te stellen;
3° in haar schoot daarvan de coördinatie
te garanderen, aangezien verschillende
domeinen betrokken zijn (mobiliteit, welzijn, gezondheid, sport, jeugd en vrije tijd,
tewerkstelling, onderwijs enzovoort) met
onder meer als opdrachten:
a) het Vlaamse actieplan opstellen en uitvoeren;
b) als aanspreekpunt fungeren voor de federale diensten om contacten te onderhouden met Vlaamse instellingen en om een
gezamenlijke strategie uit te stippelen;
c) sensibiliseren voor meer nabije zorg om
kinderen, jongeren en hun omgeving;
d) een optimale samenwerking tussen de
verschillende actoren inzake slachtofferhulp (nabestaanden en naastbestaanden)
realiseren en hulp aan familieleden van
de slachtoffers aanmoedigen en ondersteunen;

4° in de Staten-Generaal zeer specifieke aandacht te besteden aan kinderen of jongeren
die verkeersslachtoffers zijn, én aan kinderen van wie een ouder, broer, zus of vriend
bij een verkeersongeval was betrokken of in
een verkeersongeval is overleden;
5° blijvend in alle beleidsdomeinen aandacht te
hebben voor preventie als prioritaire doelstelling.
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