Maak van de Nul een Punt

Naar nul ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland
(MVD01.)
Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel

In Zuid-Holland komen jaarlijks bijna 1100 mensen in het
ziekenhuis terecht en overlijden meer dan 80 mensen
door een verkeersongeval. Dramatische gebeurtenissen,
die hun sporen nalaten in de levens van mensen, in
gezinnen, scholen en bedrijven. Iedereen kent wel
iemand, die bij een ernstig ongeval betrokken is geweest.
Bij het overgrote deel van deze ongevallen speelt het
gedrag van weggebruikers een grote rol.

Dat moet en kan anders!

Het feit, dat er zoveel slachtoffers vallen mogen we
niet accepteren als onontkoombaar feit of als vanzelfsprekendheid. De in deze tijd beschikbare middelen en
programma’s maken het mogelijk om het aantal ernstige
verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen, mits
iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt.
Wij, de acht bestuurlijke ambassadeurs in Zuid-Holland
roepen iedereen op om -samen met ons- onder het
motto “Maak van de Nul een Punt” te werken aan een
verkeersveilig Zuid-Holland zonder ernstige slachtoffers.
MVD01. dus, samen met ons.
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Van de Nul een punt maken. Doet u mee?
Onze inzet en de uwe:

Wij maken ons er sterk voor om zelf bij te dragen aan
een Zuid-Holland zonder ernstige verkeersslachtoffers
en om zoveel mogelijk scholen, organisaties, bedrijven
en individuele Zuid-Hollanders mee te krijgen in onze
ambitie. We hebben ieders inzet nodig, juist omdat het
gedrag van alle weggebruikers zelf doorslaggevend is!

Maar hoe dan?

Er zijn ontelbaar veel manieren waarop overheden,
scholen, organisaties, buurten, bedrijven en individuele
weggebruikers, jong en oud, kunnen bijdragen aan een
verkeersveilig Zuid-Holland.
Van deelname aan succesvolle structurele programma’s
zoals SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic tot het
“simpelweg” dagelijks bewust veilig achter het stuur
of op de fiets stappen, uitgerust, en met de volle
aandacht erbij. In een veilige auto, op een veilige fiets.
Van het goede voorbeeld geven aan uw eigen kinderen
of opgroeiende kinderen in uw buurt tot het rekening
houden met kwetsbare groepen onderweg.

Zeg….Kan de overheid dat niet regelen?

De overheid levert veel inspanningen, bijvoorbeeld door infrastructurele
maatregelen, programma’s voor verkeerseducatie zoals SCHOOL op SEEF en
TotallyTraffic en verkeersveiligheidscampagnes. Maar de overheid kan het niet
alleen! Ook de inzet van scholen en andere organisaties, bedrijven, buurten en
zo voort is nodig, ieder binnen de eigen mogelijkheden, en in samenwerking
met elkaar.

Nul ernstige slachtoffers een illusie?

“Maak van de Nul een Punt” staat voor een ambitie en een overtuiging van
waaruit wij als ambassadeurs willen werken en handelen in het verkeer. We
roepen u van harte op hetzelfde te doen: als weggebruiker in het dagelijks
leven, in de eigen werkpraktijk, de eigen buurt, het eigen schoolprogramma.
Gewoon je aan de snelheid houden, ook binnen de bebouwde kom. Gewoon
stilstaan bij de veiligheid van de werknemers van uw bedrijf in het verkeer.
Gewoon zorgen, dat je fietsverlichting (en die van je kinderen) werkt.

Ideeën? Meer weten?

Graag roepen de 8 bestuurlijke ambassadeurs iedereen
op om zelf met ideeën te komen, die de situatie van “Nul
ernstige slachtoffers in het
verkeer” dichterbij kunnen
brengen. Uw initiatieven zijn
welkom!
Misschien wilt u eerst meer
weten over de bestaande
mogelijkheden om mee te
werken aan een veiliger verkeer in uw eigen omgeving.
U bent van harte welkom
met uw vragen en ideeën op
www.rovzh.nl.

Het streven naar “Nul”: Een groeiende beweging

“Nul verkeersslachtoffers” als missie heeft z’n wortels in Zweden. Er is intussen een beweging aan het ontstaan, die
zich via onder meer Belgie, Europa (het “Witboek”), en de provincies Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel
steeds verder over het land verspreidt.
Het ROVL heeft in 2008 het concept “Maak van de Nul een Punt” ontwikkeld. In meerdere provincies (onder andere
Noord-Brabant) zijn bestuurlijke ambassadeurs actief om mensen en organisaties te verbinden met “Maak van de
Nul een Punt”.
Meer informatie over Maak van de Nul een Punt en contactgegevens, weblog en agenda van activiteiten
van de ambassadeurs op www.rovzh.nl

