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V e r k e e r s k r a n t D r e n t h e

DRENTS VERKEERSPROJECT

‘VEILIG DOOR ’T VEEN’
WINT NATIONALE
VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS
FELICITATIES AAN WITTEVEEN
EN DE BROEKSTREEK! HUN
DOOR JONGEREN GESTARTE VERKEERSPROJECT ‘VEILIG DOOR
‘T VEEN’ HEEFT DE NATIONALE
VERKEERSVEILIGHEIDSPRIJS 2014
GEWONNEN. MICHEL HUIZING,
INITIATIEFNEMER VAN HET EERSTE UUR, NAM DE PRIJS OP 24
APRIL TIJDENS HET NATIONALE
VERKEERSVEILIGHEIDSCONGRES
IN ONTVANGST UIT HANDEN
VAN JURYVOORZITTER KAREL
BROOKHUIS, HOOGLERAAR VERKEERSPSYCHOLOGIE. DIE NOEMDE
HET PROJECT: “EEN PRACHTIG
VOORBEELD VAN EEN INNOVATIEF
PROJECT VANUIT DE BURGERS.
PRAKTISCH GERICHT OP DUURZAME
BEVORDERING VERKEERSVEILIGHEID, WERKBAAR EN HERHAALBAAR. EEN MOOIE WINNAAR!”

Michel was compleet verrast door
de winst: “Dit hadden wij echt niet
aan zien komen. Het doel was om
binnen het dorp iets neer te zetten
dat betrekking had op verkeer en
de bewustwording van de gevaren
daarvan. Op het moment dat we
voelden dat de gemeente en de
provincie zo veel belangstelling
voor ons project toonden, gingen
we ons pas echt realiseren dat
wat wij aan het doen waren best
bijzonder was. Maar dat het zou
uitgroeien tot wat het nu is hadden
we niet verwacht.”
JONGERENINITIATIEF
De projectgroep is blij met de
waardering van de jury dat het een
initiatief is van jongeren, toch een
risicogroep in het verkeer. “We zijn
dit project begonnen naar aanleiding van enkele heftige verkeersongelukken met niet altijd een even
positieve afloop”, vervolgt Michel.
“Dat we als jeugdgroep zelf de
schouders onder dit project hebben
gezet en door ons grote enthousiasme een heel dorp hebben weten
aan te steken, maakte ons gedurende het project al trots.

Kijk voor al het nieuws over verkeer en vervoer in Drenthe op

Dat nu heel Nederland ziet hoe wij
dit hebben gedaan, is enorm gaaf!
We merken ook duidelijk dat in de
huidige groep beginnende bestuurders zelden tot nooit met alcohol
achter het stuur gereden wordt. Dat
is toch de reden geweest waarom
we het project zijn begonnen.”
Lees verder op pagina 2 >>

VEILIG DOOR ’T VEEN
IN ’T KORT
‘Veilig door ‘t Veen’ is een initiatief van
jeugdsoos ‘Enjoy’ uit Witteveen. Naar
aanleiding van enkele verkeersongevallen in hun kennissenkring besloten de
jongeren om met bewoners en partijen
uit de eigen gemeenschap het thema
‘verkeersveiligheid’ lokaal onder de
aandacht brengen en het eigen verkeersgedrag positief beïnvloeden. Met
ondersteuning van Stichting Welzijn
Midden-Drenthe voerden ze bestaande
en zelfontwikkelde projecten uit voor
jong en oud, zoals Streetwise, theaterprogramma ‘De derde helft’, kindergraffiti bij gevaarlijke verkeerssituaties en
een verkeersveiligheidsmodeshow van
tieners voor ouderen.
Lees meer over het project op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

GEACHTE LEZER,

D

e sleutel tot verkeersveiligheid, dat zijn we zelf. U en ik als verkeersdeelnemer. We moeten het samen rooien. Niet alleen op straat,
ook daarnaast kunnen we elkaar wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid voor veilig verkeer. Als je daarin betrokkenheid toont,
kun je samen veel bereiken. Dat hebben de inwoners van Witteveen en De
Broekstreek bewezen, die met hun prachtige project ‘Veilig door ’t Veen’ zelfs
de Nationale Verkeersveiligheidsprijs wonnen, zie hiernaast.
Ook in het Verkeers- en Vervoersberaad, met nieuwe wethouders, zetten we
ons samen in voor verkeersveiligheid. Zo investeren we bijvoorbeeld in rotondes en ongelijkvloerse kruisingen om Drenthe veiliger te maken. Ook besteden we veel aandacht aan menselijk gedrag, onder meer door middel van
voorlichtingscampagnes zoals op pagina 8. Daarnaast leggen we als provincie
in ons beleid vast hoe we verkeer veiliger kunnen maken, zoals in de nieuwe
provinciale Fietsnota, zie pagina 6. Het belangrijkste doel van die nota is dat
we de gezondste fietsprovincie van Nederland worden. Dat kan natuurlijk
alleen als we ook veilig kunnen fietsen.
Ook als individu kun je een steentje bijdragen. De ambassadeurs van ‘Samen
richting Nul!’ zijn daar een voorbeeld van. Vindt u net als zij dat verkeersslachtoffers niet vanzelfsprekend zijn? Sluit u dan, net als ik, bij hen aan en
word zelf ook ambassadeur. Lees op pagina 3 hoe u dat kunt doen. Succes!
HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie Drenthe
Voorzitter VVBD
@HenkBrinkDr
#VeiligBereikbaarDrenthe

WWW.VEILIGBEREIKBAARDRENTHE.NL

Veilig Bereikbaar Drenthe is een uiting van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal samenwerkingsverband tussen de Drentse overheden en partners op het gebied van verkeer en vervoer.

>> VERVOLG VOORPAGINA
MENTALE VERKEERSDREMPELS
Volgens Michel is de grote winst van
het project dat heel veel dorpsbewoners zich nu anders gedragen in
het verkeer. “Dit project laat zien
dat je door samenwerking tussen
verschillende leeftijdsgroepen, verenigingen en organisaties in een
dorp heel veel mensen bij het project kunt betrekken”, zegt hij. “Door
die betrokkenheid voelen ze zich nu
moreel verplicht om zich aan de verkeersregels te houden. En dat zorgt
ervoor dat hun verkeersgedrag is
veranderd. Je zou kunnen zeggen dat

de drempels op de weg niet meer
nodig zijn omdat we die drempels al
in het hoofd van de inwoners hebben weten te plaatsen.”
BLAUWDRUK
Het stokje is inmiddels enthousiast
overgenomen door de naburige
Broekstreek. “Het concept van het
project blijkt makkelijk overdraagbaar, waarbij de inhoud naar eigen
wens aangepast kan worden”,
vertelt Michel. “Waar wij de nadruk
legden op alcohol en verkeer, heeft
de Broekstreek verkeersveiligheid

gecombineerd met duurzaamheid.
Maar ook in de Broekstreek is het
project geslaagd door grote betrokkenheid. Dat is echt de kracht van
deze projectvorm.”
ELKAAR AANSPREKEN
Michel houdt de ontwikkeling van
het project in de rest van Drenthe
en misschien Nederland in de
gaten. “Ik hou me aanbevolen
als mensen willen weten hoe wij
het project hebben opgezet. In
Witteveen ben ik niet meer bezig
met verkeersveiligheid en dat hoeft

volgens mij ook niet. Ik vind, en
met mij de hele projectorganisatie, dat iedereen in het dorp zelf
verantwoordelijk is voor verkeersveilig gedrag en de drempel
om iemand aan te spreken
op zijn gedrag moet
zo laag mogelijk
zijn. We hopen te
hebben bereikt dat
iedereen inziet dat
verkeersveilig gedrag hoort
in een dorp waar kinderen op straat
spelen en waar de bomen soms
akelig dicht langs de weg staan.”

SAMEN RICHTING NUL!
‘Veilig door ’t Veen’ is een prachtig
voorbeeld van hoe een initiatief
van inwoners mensen bewust kan
maken van het belang van verkeersveiligheid. Iedereen kan daar zijn
steentje aan bijdragen en daarvoor
hoef je niet per se zo’n mooi project
op te zetten. Kijk op de website
www.samenrichtingnul.nl hoe je
zelf ambassadeur van de verkeersveiligheid kunt worden en lees het
artikel op pagina 3.
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EERDER EEN VEILIGERE WEG EN
BETERE BEREIKBAARHEID
De aanpak van de N391 om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren,
gebeurt eerder dan de provincie van
plan was. Gedeputeerde Henk Brink
legt uit: “We pakken de N391 versneld
aan vanwege het economische belang
van de weg. De N391 is namelijk
een belangrijke verbindingsroute
tussen Zuidoost-Drenthe en ZuidoostGroningen. De weg verbindt deze
gebieden ook met Duitsland en de
Eemshaven. Bovendien zorgt de N391
voor verbinding van deze regio met de
rest van het land via de N34 en A37.
Daarnaast betekent een betere bereikbaarheid van de regio meer mogelijkheden voor bedrijven om zich hier te
vestigen. Dat is heel belangrijk voor de
regionale economie. En die stimuleren
we extra door het project in kleine
delen aan te besteden. Dat geeft
namelijk regionale bedrijven de kans
om het werk aan deze weg uit te voeren. Het beleid van de provincie is en
blijft om Drenthe veiliger te maken.”

DE PROVINCIE DRENTHE
IS OP 16 JUNI BEGONNEN
MET DE AANPAK VAN DE
PROVINCIALE WEG N391,
DIE LOOPT VAN EMMEN
NAAR DE N366 BIJ TER
APEL IN GRONINGEN.
HET DOEL IS OM DE
VERKEERSVEILIGHEID EN
DOORSTROMING OP DE
WEG TE VERBETEREN.
DE PROVINCIE GAAT
HIERVOOR DIT JAAR
EEN DEEL VAN DE WEG
VERBREDEN EN MAAKT
VANAF VOLGEND JAAR
VIER KRUISINGEN VAN DE
N391 ONGELIJKVLOERS:
DE AANSLUITING OP DE
N34 BIJ EMMEN-WEST,
DE KRUISING MET DE
EMMERWEG, DE ROTONDE
BIJ ROSWINKEL EN
DE ROTONDE MET DE
N366. JAN DE KLERK,
PROJECTLEIDER BIJ DE
PROVINCIE, VERTELT WAT
ER GAAT GEBEUREN.

“We gaan de N391 ombouwen
tot een zogeheten stroomweg”,
vertelt De Klerk. “Dat is een autoweg waarop het verkeer vlot en
veilig kan doorstromen. De maximumsnelheid op de weg gaat dan
omhoog naar 100 kilometer per
uur. Daarvoor moeten we de weg
aanpassen: we gaan de weg verbreden en maken vier kruisingen
ongelijkvloers.” Hierdoor wordt de
weg ook aantrekkelijker voor verkeer dat nu nog de
kleinere wegen kiest.
Dat vergroot de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Ook
wordt de vernieuwde
N391 een goed alternatief voor de N34,
die hierdoor minder
druk zal worden.
WEGVERBREDING
“We zijn op 16 juni
begonnen met het
verbreden van de weg
tussen de kruising
met de Emmerweg en

de kruising bij Roswinkel, van 6,3
naar 8,9 meter”, vervolgt De Klerk.
“Deze fase duurt naar verwachting
tot 5 juli. De maximumsnelheid op
de weg blijft voorlopig 80 kilometer
per uur, totdat we alle kruisingen
hebben aangepakt. Daarna krijgt
de weg nieuwe belijning om aan
te geven dat het een autoweg is.
Midden op de weg komt dan een
groene streep. Die geeft aan dat
je maximaal 100 kilometer per uur

mag rijden, behalve als er borden
staan die een andere snelheid aangeven natuurlijk.”
ONGELIJKVLOERSE KRUISINGEN
In 2015 begint de provincie met
de aanpak van de rotondes bij
Roswinkel en het Groningse Ter
Apel, waar de N391 aansluit op de
N366. De Klerk: “We vervangen
beide rotondes door een ongelijkvloerse kruising. Bij Roswinkel
leggen we op- en afritten
aan naar en van de N391 en
die laten we door rotondes
aansluiten op de N379. Bij Ter
Apel wordt de aansluiting van
de N366 vanuit het noorden
op de N391 de hoofdroute”,
zegt De Klerk. “Het zuidelijke
deel van de N366, richting
Duitsland, laten we daarop
aansluiten door middel van
op- en afritten. De kruisingen
moeten in 2016 klaar zijn. De
precieze plannen daarvoor
stellen we later dit jaar vast.”

“Samen richting Nul!”

ZOEKT AMBASSADEURS

SAMEN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS IN DRENTHE RICHTING
NUL KRIJGEN. BURGERS ONDERLING
EN SAMEN MET GEMEENTEN EN
PROVINCIE. OF JE NOU FIETSER,
VOETGANGER, AUTOMOBILIST OF
SCOOTERRIJDER BENT. DE KEURIGE
RIJDER MET EEN NO-CLAIM OM JALOERS
OP TE ZIJN, DE BROKKENPILOOT,
DE VERANTWOORDELIJKE OUDER
MET KINDERZITJE VOOROP EN DE
STUNTFIETSER; SÁMEN ZIJN WE
VERANTWOORDELIJK VOOR DE
VEILIGHEID IN HET VERKEER.

Samen met mij, zei Monique van Vreeswijk,
en ze werd ambassadeur voor ‘Samen richting Nul!’. Monique Maneschijn, Foppe Koen
en Karin Pasjes deden hetzelfde. Alle vier
mensen zoals u die zich soms ergeren, die
fouten maken, die weten hoe ’t moet. En die
op de bres willen springen voor veilig gedrag
in het verkeer. Die graag anderen willen vertellen daarover, ervaringen delen. En vooral:
die het niet vanzelfsprekend vinden dat er
mensen gewond raken in het verkeer. Bent u
het met ze eens en wilt u ook ambassadeur
worden? Kijk dan op www.samenrichtingnul.
nl en zet de trend als veilig Drent!

M o nique M a n es c hijn:

WAT HOUDT DAT IN,
AMBASSADEUR VAN ‘SAMEN RICHTING NUL!’?
Als ambassadeur kun je doen wat je zelf wilt om verkeersveiligheid onder de aandacht te
brengen. Je hebt de ruimte om zelf te bepalen hoe je ervoor wilt zorgen dat mensen zich
bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. De kern van het verhaal
is, dat je graag andere mensen wilt overtuigen van het belang van verkeersveiligheid om zo
samen richting nul verkeersslachtoffers te gaan. Je krijgt een pakket aan promotiemiddelen
met onder andere stickers, folders, een overzicht van veelgestelde vragen mét antwoorden
en eigen visitekaartjes om jezelf als ambassadeur op de kaart te zetten.
Lees in dit artikel wat deze vier ambassadeurs doen.

Fo ppe Ko e n :

“Autorijden kun je
niet zomaar”

“Bent u het gevaar
ook zat?”

Moniq u e va n Vre eswijk :

Kar i n Pas j es :

“… het kostbaarste
wat je hebt!”
Monique Maneschijn is rij-instructrice. Zo
komt ze veel in contact met jongeren die
het heerlijk vinden dat ze eindelijk achter
het stuur mogen kruipen. Monique wijst
hen op de gevaren: “Als je je rijbewijs
hebt, betekent dat nog niet dat je kunt
autorijden, dat je een wagen onder controle hebt. Dat geef ik ze mee.” Naar maar
waar: de boodschap komt extra goed over
doordat er de laatste jaren in verhouding
veel dodelijke ongevallen zijn gebeurd
in de regio Hoogeveen, waar Monique
lesgeeft. En ze heeft zes jaar geleden zelf
haar vriend verloren door een vrachtwagenongeval.
Monique: “Mijn cursisten reageren erg
positief op het feit dat ik ambassadeur
ben van ‘Samen richting Nul!’. Ze denken
met me mee en beloven folders, stickers
en visitekaartjes die ik ze meegeef te
verspreiden onder hun vrienden. Want het
is goed dat er in de kroeg, op de hangplekken, op school enzovoort over gepraat
wordt. Stoere praat over bijna-ongelukken
inclusief; ook dat zijn waarschuwingen.”

“Ook als ik geen raadslid was geweest
had ik mezelf wel aangemeld, want ik
voel me erg betrokken bij veiligheid van
kinderen in het verkeer. Ik heb in het
onderwijs gezeten en daar heb ik helaas
mee moeten maken dat twee meisjes
onder een vrachtwagen kwamen van wie
één het niet heeft overleefd. Dat heeft
zo’n enorme impact op die gezinnen,
op de klas, de school, het dorp. En ook
op mij, ik kan het vaak niet nalaten om
ouders die hun kinderen los in fietszitjes
hebben of zonder gordels voorin de auto
aan te spreken en hen op de gevaren te
wijzen. Ik denk dan: ‘toe nou, denk ff na,
dat kind is het kostbaarste wat je hebt!’
Mijn plan als ambassadrice voor ‘Samen
richting Nul!’ is om alle scholen in mijn
gemeente, Aa en Hunze, te bezoeken en
aan te geven dat ik graag betrokken wil
worden bij verkeersprojecten die daar
lopen. Het werkt naar twee kanten: ik
kan mijn ‘zendingsdrang’ op het gebied
van verkeersveiligheid kwijt en ik krijg als
raadslid met samenleving in mijn portefeuille veel informatie over en feeling met
mijn werkgebied.”

“Wees je bewust van
dat kleine hoekje”
Foppe Koen, beleidsadviseur verkeersveiligheid bij de provincie Drenthe:
“Natuurlijk ben ik ambassadeur omdat
ik projectleider van ‘Samen richting Nul!’
ben. Maar ik zit niet voor niets in dit vak,
ik heb wel een ideaal dat mensen zich
veilig en bewust in het verkeer begeven.
Dat stukje van de wereld wil ik verbeteren. Met die passie weet ik hopelijk ook
anderen enthousiast te maken voor het
ambassadeurschap van deze campagne.”
Het zou mooi zijn als verspreid over de
provincie in ieder dorp en iedere stad een
ambassadeur zou zijn. “Maar ik ben in dit
eerste jaar al tevreden met twaalf ambassadeurs,” zegt Foppe, “twaalf ‘gewone’
Drenten zoals u en ik.”

OPROEP
“WE WILLEN HEEL GRAAG MEER
AMBASSADEURS. ZODAT VERSPREID OVER
HEEL DRENTHE MENSEN OPSTAAN DIE HET
GEVAARLIJK DRUKKE VERKEER ZAT ZIJN, DIE
GRAAG WILLEN MEEWERKEN AAN EEN VEILIG
VERKEER IN ONZE MOOIE PROVINCIE. SÁMEN
DE SCHOUDERS ERONDER ZETTEN, DAT IS
DE BEDOELING. MET ALS UITEINDELIJKE
DOEL NATUURLIJK OM DAT VEEL TE HOGE
AANTAL DODEN EN GEWONDEN IN HET
VERKEER RICHTING DE NUL TE HELPEN.
ZET DE TREND ALS VEILIGE DRENT! KIJK
OP WWW.SAMENRICHTINGNUL.NL VOOR
MEER INFORMATIE EN MELD JE AAN ALS
AMBASSADEUR.”

“Ja, met tien bier achter het stuur,
150 km per uur over de provinciale weg
en ‘stoer’ stuntgedrag op de fiets; het is
logisch dat daar ongelukken van komen”,
zegt Karin Pasjes. “Maar negentig procent
van de ongevallen gebeurt door ogenschijnlijk kleine foutjes: een klodder jam
knoeien als je een broodje achter het
stuur eet, toch dat Whatsappje bekijken,
een iets te zware tas aan het fietsstuur,
gezellig kletsen met je medereiziger. Geen
grote fouten die je mensen erg kwalijk
kunt nemen, maar als je er een ongeval
door krijgt, zal je het jezelf wél kwalijk
nemen. Zeker als ook andere mensen
slachtoffer worden. Daarom moet iedereen
zich écht van bewust zijn van dat spreekwoordelijke kleine hoekje.”

3

Foto’s: gbs De Lichtkring

FEESTDAG
M i d d e n i n d e ve r ke e r s we e k o p g b s D e
L i c h t k r i n g we rd h e t l a b e l u i t g e re i k t d o o r
i e m a n d va n d e p rov i n c i e , wa a r b i j o u d e r s
e n k i n d e re n d e b e l a n g r i j k s t e g a s t e n
wa re n . L e e r l i n g e n ve r s i e rd e n h u n f i e t s e n
e n o p e n d e n d a a r m e e h e t ve r ke e r s p l e i n ,
s a m e n m e t S e e f. D e re s t va n d e we e k
we rd e n e r l e s s e n g e g eve n e n wa s e r e e n
f i e t s co n t ro l e d o o r e e n v r i j w i l l i g e r va n
Ve i l i g Ve r ke e r N e d e r l a n d .
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VVBD:

nieuwe mensen,
nieuwe inspiratie
Weet u al wie de afzender is van deze krant over verkeer in
Drenthe en het veilig deelnemen daaraan? De provincie, zou
je denken, want het gaat over Drenthe. Dat antwoord klopt
gedeeltelijk, want de provincie werkt samen met allerlei
andere partners aan een veilig en bereikbaar Drenthe. Dat
samenwerkingsverband heet ‘Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe’ (VVBD). Daarin zijn alle Drentse wegbeheerders en
Rijkswaterstaat vertegenwoordigd.
De Drentse wegbeheerders zijn de provincie en de twaalf
gemeenten. Namens hen nemen de gedeputeerde Verkeer en
vervoer van de provincie (voorzitter) en de twaalf wethouders
Verkeer en vervoer deel aan het overleg. Vaste gast aan tafel
is de directeur van het OV-bureau Groningen Assen. Ambtelijk
secretaris is Foppe Koen van de provincie Drenthe. De leden
van het VVBD zijn vanuit hun functie bezig met verkeer en
vervoer, maar het zijn ook mensen zoals u en ik, mensen die
deelnemen aan het verkeer. U kunt ze aanspreken en vragen
stellen, want ze staan allen open voor suggesties en tips die
Drenthe verkeersveilig en bereikbaar kunnen maken.
Op de website www.veiligbereikbaardrenthe.nl staat een
actueel overzicht van de leden van het VVBD. Als u een idee
heeft, een probleem of zomaar een opmerking, benader dan
gerust de wethouder in uw gemeente.

Label maakt scholen,
én ouders bewust van ver
SEEF DE ZEBRA WAS ERBIJ OP
EEN WOENSDAG IN APRIL: DE
UITREIKING VAN HET DRENTS
VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL
AAN GBS DE LICHTKRING IN
ZUIDLAREN. TWEE VERKEERSOUDERS HEBBEN ZICH ER DE
AFGELOPEN JAREN HARD VOOR
GEMAAKT EN DIT IS DE BELONING
VOOR DE HELE SCHOOL. MET HET
LABEL WERD OOK HET GLOEDNIEUWE – DE DAG ERVOOR WAS
HET KLAAR – VERKEERSPLEIN IN
GEBRUIK GENOMEN. DE KINDEREN KUNNEN NU OP HUN EIGEN
SCHOOLPLEIN OEFENEN MET VERKEERSSITUATIES ALS KRUISINGEN
EN ROTONDES.

Verkeersouder Wieger Meijer begon samen met een
andere ouder, Eric Buffinga, drie jaar geleden aan het
traject om het label te krijgen. En dat leverde een hoop
voldoening op. Meijer: “We krijgen veel ondersteuning
van het team en andere ouders, dat stimuleert. Ook de
beloningen zoals het labelbordje aan de muur, de aanleg van een verkeersplein en allerlei lesmateriaal dat
beschikbaar wordt gesteld, helpen mee. En de grootste
voldoening geven de klinkende resultaten, zoals een
nieuwe routing langs de school voor auto’s die veiliger
blijkt. Ook een hele simpele aanpassing: eens in de
maand staat er een grote papiercontainer bij het hek
waar de kinderen van het schoolplein komen. We hebben bedacht dat die ene dag het hek op een andere
plaats open kan: probleem opgelost!”
NOG (MAAR) TWEE SCHOLEN
De gemeente Tynaarlo heeft haar koppositie verstevigd nu ook deze school het Drents
Verkeersveiligheidslabel heeft ontvangen. Niet dat
het om de eerste plaats te doen is, “maar het
is wel leuk”, zegt Inge de Graaf, medewerker verkeer en vervoer van de gemeente. “Van de tweeëntwintig scholen
zijn er nog maar twee die er nog
niet mee bezig zijn. Maar dat
kan zo veranderen!”

BUSREIZIGERS
VIA MODERNE
TECHNIEKEN
BETER GEÏNFORMEERD
HEEFT U ZE AL GEZIEN BIJ
DE BUSHALTES? MANNEN
MET GRAAFMACHINES,
KABELS EN EEN PAAL
WAARAAN EEN BORD KAN
WORDEN GEHANGEN?
SINDS AFGELOPEN
NAJAAR ZIJN ZE BEZIG
OM ZO’N 500 VAN DE
5.000 BUSHALTES IN STAD
EN LAND TE VOORZIEN
VAN DRIS: DYNAMISCH
REISINFORMATIESYSTEEM.
HET OV-BUREAU VOERT
DIT UIT IN OPDRACHT VAN
DE PROVINCIES DRENTHE
EN GRONINGEN EN DE
GEMEENTE GRONINGEN.

leerlingen

Met DRIS kunnen reizigers bij de
halte op elektronische borden of
schermen zien welke buslijn de
volgende is die aankomt, hoe lang
dat nog duurt, of er vertragingen
zijn, enzovoort. De eerste reacties
zijn zeer positief, vertelt Martin
Courtz van de provincie Drenthe.
“We gaan uit van de reiziger, altijd.
Die wil graag goede informatie. Als
een bus vertraagd is en op de borden staat dat ‘ie vijf minuten later
komt, dan is dat duidelijk voor de
reiziger. Weet de reiziger van niets,
dan lijken die vijf minuten minstens
twee keer zo lang te duren en is
er meer irritatie. Betere informatie
voor de reiziger is een belangrijk
onderdeel van een betere kwaliteit
van het openbaar vervoer.”
“KLOPT ALS EEN BUS”
De aannemer die de borden plaatst,
kan er vier per dag plaatsen. Kán,
want “de aarde onder de bushaltes is niet altijd even woest en
ledig”, vertelt Erwin Stoker van het
OV-bureau. “Dat bleek in Veendam,
waar ze op een oude kademuur
stuitten. Met dynamiet moest dit
opgelost worden, dat doe je niet
in vijf minuten. Maar verder liggen
we goed op schema, eind april was
ruim de helft operationeel. Eind juni
zal ongeveer driekwart geplaatst
zijn en ongeveer de helft operationeel. Als de borden er staan, gaan
we ze eerst testen. Er zit dan nog
een sticker ‘buiten gebruik’ op, terwijl er wel informatie op staat. Wel
grappig is dat reizigers dan meehel-

rkeersveiligheid
KEURMERK VOOR VERKEERSVEILIGHEID
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
is een soort keurmerk voor verkeersveilige
scholen: basisscholen in Drenthe die laten
zien dat ze zich verbinden aan verkeerseducatie kunnen dit label verdienen. Dat
kan door aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Zo moet de lesstof over verkeer
op orde zijn en ook worden toegepast, met
extra aandacht voor praktische oefeningen.
Daarnaast is het belangrijk dat de school de
ouders betrekt, bijvoorbeeld door letterlijk
een verkeersouder aan te stellen. Maar ook
door alle ouders geregeld te informeren over
de verkeersveiligheid van hun kinderen.
Verder moet ook de omgeving van de school
verkeersveilig zijn.
WAT LEVERT HET OP?
De belangrijkste opbrengst van het label
is dat de school structureel aandacht heeft
voor verkeersveiligheid. En dat betekent dat
kinderen leren wat de gevaren in het verkeer zijn en zich veiliger gaan gedragen.
Jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast
profiteren scholen met het DVL van allerlei
voordelen voor hun onderwijs. Ze kunnen
bijvoorbeeld gratis meedoen aan allerlei
verkeersprojecten, zoals theatervoorstellingen of het programma Streetwise van ANWB.
Ook kunnen ze gratis fietscontroles door VVN
aanvragen.

Foto’s: Spie Nederland

VRIJ EENVOUDIG
Scholen die aan het labeltraject meedoen
kunnen begeleiding krijgen van professionele coördinatoren. Die helpen met het doorlopen van het traject en kunnen kennis en
ervaring van andere scholen inbrengen. Het
labeltraject is bovendien heel gestructureerd
waardoor de inspanningen die de school
ervoor moet doen heel overzichtelijk zijn.
Zo is het voor scholen vrij eenvoudig om het
label in de wacht te slepen.

pen; we krijgen berichten ‘haal die
sticker er maar af, het klopt als een
bus!’ Een soort van crowdtesting.”
DRUKSTE HALTES EERST
Het OV-bureau plaatst bij 500 van
de 5.000 bushaltes een elektronisch
haltebord. “Dat is maar tien procent
van het totale aantal haltes,” zegt
Stoker, “maar daarmee bedienen
we wel meer dan de helft van het
aantal reizigers. We hebben namelijk een selectie gemaakt van drukste haltes qua reizigersaantal en
het aantal lijnen dat een halte aandoet. Ook hebben we overlegd met
wegbeheerders waar DRIS geschikt
is en welk formaat paneel (hoeveel
regels) we kunnen plaatsen.”
KWALITEIT VERHOOGD
“Na de zomer volgt het restant
van de borden, ongeveer nog een
kwart. Dit zijn haltes die op de lijst
staan om nog aangepast te worden, bijvoorbeeld de Q-linkhaltes.
Daarbij worden de voorzieningen
hier en daar naar een hoger niveau
getild. Dat betekent soms letterlijk
dat we de haltes ophogen, maar
ook dat we de informatievoorziening in abri’s verbeteren, abri’s zelf
verbeteren door ze te verplaatsen
of vergroten en fietsvoorzieningen
uitbreiden. Ook maken we de
Q-linkhuisstijl met kleuren per lijn
zichtbaar op de haltes. Zo is straks
met dit reisinformatiesysteem de
kwaliteit van het openbaar vervoer
in Drenthe en Groningen weer een
stukje verhoogd.”
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IS FIETSEN
IN 2020 NÓG
GEZONDER
DAN NU?
IN DRENTHE WEL!

Q-LINK BLIJKT EEN SUCCES
WE NEMEN U EVEN MEE NAAR 2020: MEER MENSEN FIETSEN NAAR
HUN WERK, SCHOOL EN ANDERE BESTEMMINGEN DAN NU, MET
NAME OVER DE GROTERE AFSTANDEN. HET AANTAL DODEN EN
GEWONDEN DAALT STERK, MET ALS AMBITIE OM ‘SAMEN RICHTING
NUL’ (ZIE PAGINA 3) TE GAAN. EN DRENTHE STAAT IN DE TOP 3 VAN
TOERISTISCHE FIETSPROVINCIES, MET DE BESTE BEOORDELING VAN
DE FIETSER… DIT ZIJN ALLEMAAL DOELEN DIE STAAN IN DE NIEUWE
FIETSNOTA 2014-2020 VAN DE PROVINCIE DRENTHE.
De Fietsnota 2014-2020 is een beleidsplan waarin de provincie een
toekomstvisie heeft vastgelegd voor fietsen in Drenthe. Die visie voor
een langere termijn is nodig, omdat er nogal wat afgefietst wordt in
Drenthe. Door toeristen, maar ook door forensen en scholieren. Het
is in Nederland heel gewoon dat er voor hen fietspaden en allerlei
fietsvoorzieningen zijn; kom daar maar eens om in welk willekeurig
land dan ook. Maar de aanleg en het onderhoud van die voorzieningen is niet vanzelfsprekend. De provincie heeft daarom in de nieuwe
Fietsnota vastgelegd hoe het fietsen in Drenthe zich de komende
jaren moet ontwikkelen. Volgens die visie is Drenthe in 2020 de
gezondste fietsprovincie van Nederland.
WAT IS GEZOND?
Gezond betekent in dit geval dat jong en oud in Drenthe kunnen fietsen in een verkeers- en sociaalveilige omgeving. Fietsers kunnen veilig hun weg vinden en daardoor daalt het aantal doden en gewonden onder fietsers. Daarnaast is fietsen een gezonde manier om op
je werk te komen. In de visie van de Fietsnota gaat het bedrijfsleven
profiteren van werknemers die gezond, veilig en snel hun werk kunnen bereiken, eventueel deels met het OV. En ook de fietsrecreatiesector mag economisch gezond zijn.
Vertaald naar concrete doelstellingen betekent het dat de provincie
graag onderstaande wil bereiken:
• Meer mensen op de fiets, onder andere door goede stallingen bij het OV;
• Veilig fietsen, onder andere met veilige fietsroutes naar scholen en sportvoorzieningen;
• Een compleet fietsnetwerk, onder andere door waar nodig snelle fietsroutes
aan te leggen;
• Een aantrekkelijk toeristisch fietsaanbod, onder andere door promotie en
evenementen.
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De provincie houdt de komende jaren ook nieuwe ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten. Zo komt er bijvoorbeeld misschien een
opvolger van de e-bike: de speed-pedelec. Dat is een e-fiets die
erg hard kan, tot 45 km/uur. Dit betekent dat fietspaden misschien
anders moeten worden ingericht. Ze moeten bijvoorbeeld breder
gemaakt worden om plaats te bieden aan zowel snelle fietsers als
langzamere fietsers.
Er staat dus veel te gebeuren op fietsgebied, zoals er ook al heel
veel ís gebeurd. Met de nieuwe Fietsnota in de hand kan de
provincie gemakkelijker knopen doorhakken als ze wil investeren in
fietspaden of –voorzieningen. En dat is een gezonde situatie.

Erwin Stoker van OV-bureau
Groningen Drenthe: “Lijn paars
liep als een dolle, de eerste dagen
werden we verrast door een enorm
groot aantal reizigers, toen hebben
we heel snel bussen erbij moeten
plaatsen. Inmiddels is dat opgelost
en reizen heel veel forensen comfortabel met de bus tussen huis en
werk. De blauwe lijn vanuit Leek en
Roden doet het goed met een toename van de verwachte vijf tot tien
procent. En de oranje ‘studentenlijn’
naar Zernike – daarin zal vast wifi
het meest gebruikt worden – rijdt
ook goed.”

Zuidhorn naar Station Europapark.
Stoker: “Hier gaat een bijzondere
bus rijden: eentje van 24 meter
lang! Dit is een hybride bus: hij
rijdt gewoon op diesel, maar er zit
een systeem in dat de remenergie gebruikt. Als je remt voor een
halte, slaat de bus de remenergie
op. Bij het optrekken wordt deze
energie meteen weer gebruikt. Dat
scheelt die flinke dot gas die je
normaal nodig hebt om zo’n grote,
volle bus op gang te krijgen. De
nieuwe bus met twee ‘harmonica’s’
en 210 plaatsen wordt een opvallende verschijning.”

Hij vervolgt: “De reacties van reizigers zijn onverminderd positief, op
één punt na. Reizigers naar Haren
moeten, vergeleken met eerst, aan
de andere kant van de snelweg uitstappen. Er is een voetgangerstunnel, maar ze moeten dus een stukje
lopen. We zijn in overleg met de
wegbeheerders om te zien of hier
verbeteringen nodig zijn.”

OVERIG NIEUWS:
Q-LINERS VERVANGEN
Het is een ontwikkeling dat de
drukke buslijnen drukker en de rustige rustiger worden. Daarom wordt
een aantal Q-liners vervangen door
langere bussen waar bijna een
kwart meer reizigers in kunnen.
Met deze modernisering wordt meteen wifi in de bus aangebracht. Het
gaat om de lijnen vanuit Emmen,
Assen en Stadskanaal naar de stad
Groningen en vice versa. Een aantal
rustige lijnen rond Winschoten krijgt
kleinere – schonere, zuinigere –
bussen. Overigens zijn ook de nieuwe Q-liners schoner en zuiniger.

NIEUWE HYBRIDE Q-LINK BUS:
GROEN
Het Q-linknetwerk wordt na de
zomer uitgebreid met een groene lijn. De huidige lijn 11 tussen
Zuidhorn en het centraal station
wordt dan Q-link groen van

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe
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SINDS JANUARI RIJDEN
ZE: DE Q-LINKBUSSEN.
HOOGWAARDIG
BUSVERVOER – MET
AIRCO, WIFI, SNEL,
COMFORTABEL –
RECHTSTREEKS VANUIT DE
REGIO NAAR BELANGRIJKE
BESTEMMINGEN IN DE
STAD GRONINGEN. EN
ZE ZIJN SUCCESVOL; DE
PAARSE LIJN VANUIT
DRENTHE (ANNEN/
ZUIDLAREN) SCOORT ZELFS
BOVEN VERWACHTING:
HET AANTAL REIZIGERS
IS MET VIJFTIEN PROCENT
TOEGENOMEN! DAT MEER
FORENSEN MET DE BUS
ZOUDEN REIZEN, WAS
DE BEDOELING VAN HET
OPWAARDEREN VAN DEZE
LIJNEN. DOEL GEHAALD!

Reizigers zeer tevreden over Vechtdallijnen
Foto’s: Arriva

SPIKSPLINTERNIEUWE TREINEN MET EEN GELIJKVLOERSE INSTAP
DIE OP TIJD RIJDEN EN WAARIN HET REIZEN SOCIAAL VEILIG
AANVOELT. ALLEMAAL PLUSPUNTEN VAN DE BLAUWWITTE
ARRIVA-TREINEN DIE SINDS DECEMBER 2012 OP DE LIJN
ZWOLLE-EMMEN RIJDEN. DE REIZIGERS ZIJN BLIJ MET DE NIEUWE
VERVOERDER. ZE WAARDEREN DE DIENSTVERLENING OP DEZE
LIJN EN OP HET TRAJECT ALMELO-MARIËNBERG GEMIDDELD MET
EEN 7,7. HIERDOOR STIJGT DE TREINDIENST VAN DE LAATSTE
PLAATS (75) IN DE OV-KLANTENBAROMETER NAAR PLAATS 9.
DAARDOOR IS HET DE GROOTSTE STIJGER OOIT.
De OV-klantenbarometer is een
landelijk onderzoek naar de mening
van reizigers in het stads- en
streekvervoer, inclusief regionale
trein- en veerdiensten. Dit onderzoek is afgenomen in het najaar
van 2013. De hoge waardering is
een resultaat waar de bestuurders
van de provincies Overijssel en
Drenthe, gedeputeerden Kok en
Brink en de portefeuillehouder

mobiliteit van Regio Twente, de
heer Bron, trots op zijn: “Een teken
dat het loont om te investeren in
nieuwe treinen met hoog comfort.”
HOGE EISEN
Martin Courtz, adviseur Verkeer en
Vervoer bij de provincie Drenthe,
legt uit waarom ze zo trots zijn: “Dit
is het bewijs van ons gelijk. Toen
het tijd was om de vergunning voor
het vervoer op de Vechtdallijnen
opnieuw te verlenen, hebben we
samen met de provincie Overijssel
en Regio Twente gekeken hoe we
de reiziger zo veel mogelijk service
konden bieden. Wij geloofden erin
dat deze lijn veel beter gerund kon
worden, met veel meer reizigerscomfort. Arriva geloofde dat ook en
samen zijn we de uitdaging aangegaan. Het is dan ook heel mooi

dat de reizigers de treinen al in
het eerste jaar zo hoog waarderen.
Maar er blijven altijd nog verbeterpunten over, dus uitdagingen
genoeg voor de komende jaren.”
CONTINU PROCES
“Het verbeteren van de dienstregeling gebeurt continu”, zegt Courtz.
“Daarvoor bekijken we de reizigersstromen en die informatie halen
we uit de OV-chipkaartgegevens.
Daaraan kan de vervoerder precies
zien welk treinen te vol zitten en
welke te leeg. Dat is onmisbare
kennis om de dienstverlening zo
goed mogelijk aan te passen op de
wensen van de reiziger. Op basis
van die gegevens kan Arriva namelijk beslisssen om treinen langer of
korter te maken of aanpassingen te
doen aan de dienstregeling.”

Vindt u uw buurt verkeersonveilig?
Meld het bij Meldpunt Veilig Verkeer!
TE HARD RIJDEN, PARKEEROVERLAST, GELUIDSOVERLAST VAN VERKEER EN AGRESSIEF VERKEERSGEDRAG. DEZE
VIER VERKEERSPROBLEMEN STAAN IN DE TOP 10 VAN BUURTPROBLEMEN. ZE ZORGEN BIJ BUURTBEWONERS
VOOR EEN GEVOEL VAN VERKEERSONVEILIGHEID. OM DE VERKEERSVEILIGHEID IN EEN STRAAT, WIJK OF DORP
AAN TE PAKKEN ZIJN DE EIGEN BEWONERS HET EERSTE AANSPREEKPUNT. MAAR SOMS HEBBEN ZE HULP
NODIG. DAN KUNNEN ZE TERECHT BIJ HET MELDPUNT VEILIG VERKEER VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND (VVN).
ANOUCK VEENSTRA IS DAAR DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE BUURTACTIES. ZIJ ZOEKT VOOR BEWONERS DE
SAMENWERKING MET GEMEENTEN, WIJKAGENTEN EN BELANGENVERENIGINGEN OM BEWONERS TE HELPEN BIJ
ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES.
Sinds 2012 kunt u een onveilige verkeerssituatie in uw buurt melden op de
website www.meldpuntveiligverkeer.nl.
Veenstra legt uit wat er dan mee gebeurt:
“De melding wordt bekeken door adviseurs van VVN en zij geven dan advies
over een mogelijke oplossing. Daarbij
luisteren ze naar uw ervaringen, maar
ook naar die van de gemeente en bijvoorbeeld de politie. Samen bedenken we dan
een oplossing. Die is verrassend genoeg
lang niet altijd nodig in de weginrichting;
voorlichting of acties in de buurt kunnen
minstens zo effectief zijn.”

SNEL EN GRATIS
Veenstra vervolgt: “Sommige acties
kunnen zo door VVN georganiseerd
worden, zonder kosten. Zo biedt VVN bijvoorbeeld folders over te hard rijden in
een 30km-gebied. En als je die uitdeelt
tijdens een leuke actie met een groep
kinderen, kun je veel extra aandacht
voor het probleem vragen. En hopelijk je
doel, bewustwording van het probleem,
bereiken.”
BUURTLABEL
Als bewoners of buurtverenigingen verder willen gaan dan alleen een buurtactie en hun buurt structureel veiliger
willen maken, dan kunnen ze zich bij

Veilig Verkeer Nederland ook aanmelden
voor het behalen van een buurtlabel.
“Door landelijke subsidie hebben wij
voor het Buurtlabel extra capaciteit
beschikbaar. Dat geeft ons de kans om
ook echt naar buurten toe te gaan en
hen langduriger te begeleiden”, zegt
Veenstra.
VOOR MEER INFORMATIE:
• www.meldpuntveiligverkeer.nl
• Neem contact op met Veilig Verkeer
Nederland, Anouck Veenstra,
telefoon: (0512) 37 04 85.
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Denkt u aan

uw medicijnen

Is jouw medicijn veilig
in het verkeer?

als u de weg op gaat?
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GEBRUIKT U ZELF
MEDICIJNEN OF KENT U
MENSEN DIE MEDICIJNEN
GEBRUIKEN? EN WEET
U OF HET GEBRUIK
VAN DIE MEDICIJNEN
GEVOLGEN HEEFT VOOR
UW RIJVAARDIGHEID?
WIST U DAT DOOR
RIJDEN ONDER INVLOED
VAN ‘RIJGEVAARLIJKE’
MEDICIJNEN IN ONS LAND
ELK JAAR 50 DODEN EN
1600 GEWONDEN IN HET
VERKEER VALLEN? REDEN
VOOR HET VERKEERSEN VERVOERSBERAAD
DRENTHE (VVBD) OM
HIER UW AANDACHT
VOOR TE VRAGEN MET DE
CAMPAGNE ‘RIJ VEILIG
MET MEDICIJNEN’.

De meeste mensen zijn het er wel
over eens dat rijden onder invloed
van alcohol en drugs grote risico’s
met zich meebrengt. Minder bekend
is dat het gebruik van sommige
medicijnen in het verkeer net zo
gevaarlijk kan zijn. “Sommige medicijnen, zoals slaapmiddelen, kunnen
nog uren na inname hetzelfde effect
hebben als een paar glazen alcohol”, zegt Henriëtte van der Kwaak
van het Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik (IVM). “Je bent
dan niet alleen een gevaar voor
jezelf, maar ook voor andere weggebruikers.” Het VVBD wil daarom
weggebruikers in Drenthe waarschuwen om bij het gebruik van
‘rijgevaarlijke’ medicijnen niet de
weg op te gaan. Via borden langs
de weg en posters in apotheken
en huisartsenpraktijken verspreidt

het VVBD deze boodschap.
“IS MIJN MEDICIJN
‘RIJGEVAARLIJK’?”
Of uw medicijn de rijvaardigheid
beïnvloedt kunt u op een aantal
manieren zien. Ten eerste zit er
dan een gele sticker op de verpakking en staat er op het etiket een
waarschuwing dat het medicijn het
reactievermogen kan verminderen.
Ten tweede kunt u in de bijsluiter
van het medicijn lezen of het middel uw rijgedrag kan beïnvloeden.
Bij twijfel kunt u altijd de apotheker
of arts om advies vragen. U kunt
ook zelf meer informatie over uw
medicijn opzoeken op de website
www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Deze
website is in samenwerking met
apothekers gemaakt. Hierop staat
welke medicijnen ‘rijgevaarlijk’ zijn.

VERKEERSVEILIGHEIDS

HELPT OUDEREN
BEWUST EN VEILIG MOBIEL TE BLIJVEN
IEDER MENS IS UNIEK
EN DUS IS NIET TE
ZEGGEN HOE IEMANDS
RIJVAARDIGHEID
VERANDERT ALS HIJ
OUDER WORDT. OVER
HET ALGEMEEN GELDT
VOOR OUDEREN
DAT REAGEREN WAT
TRAGER GAAT (‘WAT
RIJDEN ZE TOCH HARD
TEGENWOORDIG’), DAT
HET ZICHT MINDER
WORDT EN DAT ZE NAAR
VERHOUDING MEER
MEDICIJNEN GEBRUIKEN
DIE HET RIJGEDRAG
KUNNEN BEÏNVLOEDEN
(ZIE OOK HET ARTIKEL
HIERBOVEN). DE
VERNIEUWDE WEBSITE
WWW.GAWIJSOPWEG.NL
BIEDT OUDEREN
INFORMATIE OM VEILIG
MOBIEL TE BLIJVEN.
OOK HANDIG VOOR
KINDEREN DIE HUN
OUDERS WILLEN HELPEN.

Mobiel blijven ook al ben je wat
ouder, wie wil dat niet? In deze
tijd van de participatiesamenleving wordt ook verwacht van
ouderen dat ze langer zelfstandig
blijven. Toch moeten ze in het
verkeer wel rekening houden met
wat beperkingen die hun leeftijd
met zich mee kan brengen. Op
de website ‘Ga wijs op weg’ is
te lezen hoe ouderen kunnen
omgaan met ouderdomsverschijnselen in combinatie met
het verkeer. Het is een bestaande
website van het Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe (VVBD)
die deze zomer wordt opgefrist.

anks fysieke

Ga wijs op weg
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CAMPAGNEKALENDER
• ‘Veurjaor in de kop?’ – motorrijderscampagne (maart - september)
Deze campagne wijst motorrijders op een goede voorbereiding op de eerste voorjaarsrit na de winter. Als ze de motor weer van stal halen is het goed om een aantal technische onderdelen te controleren, zoals het oliepeil en de bandenspanning.
Ook is het goed om het rijden weer even te oefenen. En in de zomer wijst de
campagne op het dragen van beschermende kleding, ook bij mooi weer.

OVERIGE TIPS
Niet alleen lichamelijk veranderen de mogelijkheden om
mobiel te blijven. De samenleving verandert ook, denk
bijvoorbeeld aan verkeersregels
die anders zijn dan ‘vroeger’. En
waar koop je nog een kaartje
voor de bus? En zo’n e-bike is
heel handig, maar ook best
zwaar. Hoe ga je daar veilig
mee om? Ook over dit soort
onderwerpen en nog veel meer
andere biedt de website informatie. Zo wil het VVBD ouderen
in Drenthe helpen om veilig en
bewust mobiel te blijven.

Verkeersdeel

beperkingen

, blijf veilig

C

• ‘Rij veilig met medicijnen’ (eind april - half december)
‘Let op als u medicijnen gebruikt in het verkeer!’ Dat is de boodschap van deze
campagne waarmee de provincie weggebruikers in Drenthe wil waarschuwen voor
het rijden onder invloed van ‘rijgevaarlijke’ medicijnen. Dat kan net zo gevaarlijk
zijn als rijden onder invloed van alcohol of drugs.
• ‘100% Bob, 0% op’ – Bob-campagne (juni)
Elk jaar rond de TT besteedt het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD)
samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland aandacht aan de BOBboodschap: 100% BOB, 0% op. Het TT-festival is een feest en de drie partners willen dat voor de bezoekers graag zo houden. Ze wijzen de feestgangers er daarom
op dat het belangrijk is om nuchter op weg te gaan.

Onderweg zo
nder • ‘Blijf uit de Dode Hoek’ (half augustus - half oktober)
bijwerkingen
Deze campagne wijst vooral fietsers en voetgangers, maar ook andere weggebrui!

Aan jaren
geen gebrek!

Autorijden ond

www.rijveiligmetmedicijnen.nl

Autorijden na
uw zeventigst
e?

name ondanks

Even
opfrissen...

Moeilijke verk

eersregels en

elegd

Ga wijs op weg

, blijf veilig

kers, op het gevaar van de dode hoek. Vrachtwagens, bussen, maar ook bestelbusjes hebben een dode hoek: een ruimte rondom het voertuig waarin de chauffeur
je vanuit de auto niet kan zien. Levensgevaarlijk, dus hou er rekening mee!
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