Veilig verkeersactie wijkraad De Groote Wielen
Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s,
Jullie hebben het vast al gehoord of gezien: in de wijk wordt met enige regelmaat een ambulance
gesignaleerd die moet komen omdat er weer een ongeluk is gebeurd op 1 van de fietsoversteken of ergens
anders. Het gemopper op de inrichting van de fietsoversteken en op auto’s die niet stoppen voor stopborden
en/of te hard rijden, is niet van de lucht. De discussie over voorrang en voor wie dan, en over drempels en
waar dan, is voorlopig ook nog niet ten einde. En daartussendoor moeten vele kinderen toch dagelijks op
hun fiets stappen om naar school of sportclub te gaan. Als ouder maak je je zorgen…
Als ouder zorg je dat de fiets van je kind in orde is. Bandjes hard genoeg, zadel en stuur recht, verlichting die
het doet. Toch geeft de wijkagent aan dat vaak bij auto-fiets ongevallen sprake is van geen verlichting in
combinatie met donkere kleding en/of een fietser die met hele andere dingen bezig is, meestal op een
mobieltje. Dan kan de verlichting van de fiets van je kind nog zo goed zijn, als het niet wordt aangezet heb je
er niks aan.
Daarom wil de wijkraad alsnog
aansluiten op de fietsverlichtingsactie
van de ANWB van vorig jaar oktober.
Beetje laat misschien, maar beter laat
dan nooit. De komende tijd zullen op de
fietsoversteken en andere opvallende
plekken op fietspaden ‘tags’ verschijnen
die fietsers aansporen om hun licht aan
te zetten. Nee, dat is niet betuttelend.
Het is enkel een aansporing om die
goede verlichting ook daadwerkelijk aan
te zetten. Ook volwassen fietsers
vergeten dit weleens terwijl het bij ongevallen een cruciale rol speelt of je goed zichtbaar bent. Zeker in de
donkere winterdagen. Dan is het fijn om een geheugensteuntje te hebben.
De ‘tags’ worden met krijtverf gemaakt, dus na een poosje verdwijnen ze weer. Maar we zouden het
geweldig vinden als ze bijdragen aan veiliger verkeer in De Groote Wielen. En in ieder geval bijdragen aan de
discussie over de verkeersafwikkeling in De Groote Wielen. Dat mensen nadenken over hun eigen gedrag in
dat verkeer en het er met hun kinderen en buren over hebben. Dat het een soort vlek wordt die zich
uitbreidt. We staan open voor commentaar en steunbetuigingen. En voor het delen van ervaringen. Dan
weten we of we de actie een vervolg moeten geven en hoe dat het beste te doen. Dus graag!
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