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Vorig jaar waren cr12 procent
minder verkeersdoden dan
het jaar ervoor, Sinds de jaren
‘70 zijn er veel maatiegeten
Ingevoerd om verkeers
deelnemers te beschermen.

Verkeersmaatregelen
hebben effect

we- zelf Uit onderzoek blijkt dat nu
tnîucmhilisteri juist in de 30 kiionw

seb ‘ppehijk Onderzoek Verkeervei
higbeid (SWt.W)., L)Le zones zijn nu
j ni .1 t <mii iii hel lt’v<’o g<’r c’ps-n oni
bi-t ;i,muil lai-htnffe-rs lUL Ir bi’rw-d t-ui
Le birugem”
11e behaitgu ijste oorzaak’? Dat zijn

11e ‘.itu,ttu’ In I)ttugeut staat nh-t
op zichzelf ‘terwijl het aantal vet’
keerstioden Ilink daalt, gaat liet luist
in cl un-eb’ ilungi’; i tug i nu cuuuzi’
huizen In de al- veihg hcchx’lde 3U1
kiliieLer.wnes ‘,teedt ‘,aker fins.
Vielen in 20fl tung 25 doden in i1i’i’.i’
gebieden, in 2[11 waren dit er al fl
en ,ifgcloiwn star ielfç «3.
Een bijzomler zoniehi,jke onts ik
kt-)in.ç Andere w:iirden heb ik er
niet stam.’ zegt I’elt’r ‘man der Kzuuap,
directeur van di’ St kting Weteil

1Irititl’i.

,,

lii de wdk Iie Uiezen in Dongen
worden th’ jonge ouders er gek vais,
ijrul ni rnattd hrtitdt i.it’h aan
r_L’itmumsneliu’iLi Vijn 3fl
Let. .,En liet gros an de anirijdet’s
‘noot g’vonn in deie itijk, zegt be
woomiter Judith oord,itius 3t1)
De aijkraa*I, een verz,unehiitg nu
genitr bewoners, trekt inmldi’lq
alles int iie kasL (heral hizigen
stii kers en itsters net ‘kten die
op de- ((lege-stille snelheid wijzen
F5’ zelfg4ul alde ç ippen Ier grootte
van een kleuter, wijeui de autinio
1Ii1 ‘L 1 ip III Illifly, i’,,lgl tt’itl %‘dII ile
vele k mieren. t let is tuneilijk het
gedrag tin Itlenseij Le tetJiidreii,
miii- ik denk wel tint onze acties
aan het th’nken Zetten,” zegt Noor
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80 knifu buiten de
bebouwde utom 100
krrijcn op rijkswegen

Jocith Nonrc1au’u

(Jet se-juturinutia s

Apk vom

dere objecten die ons dwingen om
af t,’ remmen Ma,tr tilt’ lrçir: er
niet zunlaar. Minister u-ctituitz van
tlaegvuu tVtrt-ki-er) kuiu ze nmnjirlijk
niet ,ifdwinrten Zij gaat heleni ial
niet over de 30 kilometergebieden,
suant die ‘,nlIiri ouder cie 4-03 s’er
t’hlhl inch- ge-mei’ ritu-ui iii ons land
[lat ontdekten ze in Dongen nok
De wijkraad heeft er al diverse
keren me-t de- gemeente os er gesprui
ken, maar dat leidde nog uit-t brit al

Judith Noorcianus Ir) attendeert de automobilisten in haar wijk met

Ze weten precies op
welke plekjes ze het
gaspedaal fLink
kunnen intrappen

‘

Valhelm

structureel te hard, dat de pohite er
amper nog iets aan doet, stelt
SW()V direcituur Van der Knaap
Voor di’ politie- i er gm-en twgininen
1u3Î1. 1)11 gLI1 III Ie stit’l 1 1L’iil iii it bout
haven ,ttmt geeul enkele all It II t flihil l t
zich er wat van uu veLt 1 let gee
is een enorme sebijnvethigbeid: ou
ders denken dat ze liiiii kiiuult’ren
v,’i’l III 1 een ku not-ru 1ul en tietsen,
is zul liet bi een 30 kilo nelero truc.
Maar flitS blijkt uuuiumih’r u,iar
Volgens V-tn der Knaap is een van
de redenen dal we vaak te h.iril rij
den in deze gebieden, nok that 90 ki
htnu-tt’rznnes vaak nh-t ik ,niLini
stornieui herkend. ,,AlLeen een Ixird
utiet 3(1 oplkingen III niet ge-Int I(3( Au
tomohihisten zien dan geen enkel
verschil met een doorgaande we
v,aarjr’ 50 un ig rijden, en rijden ge
wou in even lunni clor.”
11e upkmssinij is er siel: dat zijn
precies de nlaallut,teltui staar we ah
1e-maal zii’n hekel a,in hebben Ver
kernsIirr’mlwls, hbovmhakhi-n en an

We rijden lii di- woonst ijken Leus zo

Geen beginnen aan

stilke plekjes ze Ii t-t gi’—ped uit II hik
kunnen intrappen

Numit-danits. .Ze weten precies tip
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Veel gevallen blijketi tIk’ hirdrij
ders nota bent’ de iww mizers 5;LrI the
wrik zelf te zijn. stm’llsti ojuderzoe
kers. In ouize eigen huurt denken we
de weg zo goed te keuniezi dat liii
wel een tandje harder kun, Zo ook
in Dmut,en Het gros van the hard
rijders wusont gewnnn hier,’ zegt

terzüue massaal Le Isud rijden. Lo

HsNNEKE VAN [1iJUVELIN3EN n LEO RX-GEVEEN

daald. Tot zover het goede nieuws, want er is ook een
probleem: juist în de 30 kiLometerzones, de wegen
nabij onze huizen, stijgt het aantal dodeLijke slachtof
fers sneL, bLijkt uit cijfers. Wat doen we eraan?

DEN BOSCH 1 Het aantal verkeersdoden is opnieuw ge

.hF

rechts, meer 30km en
60 km zones, urue’cr rotondes

voorrang bestuurders van

Aantal maatregelen;

gemeenteil en afgesproken dat er
een lokale aanpak voor veilig ver
keer in de woonwijken moet

juist daarom hueefI Sehultz van
t In-gen glstt’t-i’n miverleg gi-vuerd
zntet de Vec’ettigirig san Nederlafldse

ren.

,,ia. er

zijn
van die made hobbels op rit’ weg
gi-plaatstY zegt .1 mdi t Ii Noonlan uit.
Maar daar rijden auto’s behendig
omheen. Ya’nder vaart te nunde
te grote rtu.u,itrirge-le-n
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Ni um irciutti ii’ uwi’nmt iutus
and en- nuumuut rim’I -ii ,,1 k leer

Brommers
het fietspad
naar de-rijbaan
van

mijn zoontje tact
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urlenojr’ zonder auto tt’:
k’n’e[sis-s-rst
Velt di’ SWUV deiiktda ‘e-jt
eturkemysstacliloffors’ dooi(je-me w’nkeerweibglwidsarl
bitje meet zij, zij het in stap
pen. De ANWB wil niet in cje
latten denke-is. Wij st’ijdvn al
un onze oprid’Liuiq af voel een
goede- ee’ kecrsc-ilighcmd. :n
<1 i’. zullen we bil ven doen’

Imeusde kon, z,’al,1 daa zi
n
1

stil ckXiC’tI V’ij ‘llt:ri ckii’’cui
meer flitsk-astr-er rqe-r de be

Los cm 1ttse-rs rujden, ‘a[teum

teeq kunner; naar nt,4. maar
1h Ii’ IÏ..IIJ ,‘,t’l UIT 1 &zsj
,,VnraL np de ‘ne-rieri w’mur at,

te dr-ne-n dat we he-lesraal

ilt

v’i’p’r-- VV-Kinwner1md Mat Ii,tL
G i,ur hel t’ie-L caj:,:ira)i

vii blijvend -

de SWOV en 1/eilij Verkeer tse
dertand fWN s-inrte-n de ambt
litis Vi11 Std’LILi van l,seqe-um te
bescheitlcin.
CDA-Kamerlid Sander de
Rouwe vindt dat de nuloptme
be’pruekba,ir urieet u Later
we vr een punt viii n’mikm’rm om
[L uq te gaan naar nul ver
keet sdLdcI’. Nu zin toer al de
ntsprakcr met previricies c’rç)

iVU Ve oppositie- mde Karnet,

Melatie- Schalti -.‘auu
zei qusteren hij de pressc-rt,st
van de serkeersdodenci (eis
blij te zijn mcl de dilirig uliuF
5.73 Man’ ,r’viuiclt haar ,ni-,szi’
pas ge-staand als hot tsani
aai’tal vu’tkecrsdisdts, mi 2020
is tertqcjehoscht tot is’ -sximnaai

Vcrboa op vasthouden mobleitje
hij het besturen van een motor
voert uig, hmorntiets ot invaliden
‘ccci tuig

3 nu dat hij zu ver
mogelijk van de straatkant moet
wegblijven Ooit al is het gewoon In
t,nzc woonwijk Veel te gevaarlijk”

st nu

iers”
Juclitlr

gangers. fietsers en seootmnhie

het SWOV

komen. .Juist de gemeenten moe
ten hun orngt-vnng ve:liger gaan
maken,” zegt l’.nriek Rumvebmt’,t san

poppen op de aanwezigheid van de vete kinderen. F010 XL-’.
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Minister, iets meer
ambitie graag

PresentaUe

Juist dicht bij huis gaat hetvaak mis

vERKEERsDODEN1 Aantal fatale ongevallen neemt toe in

