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Blog #mvd01.
De scholen zijn weer begonnen
Slogan
Dat is de slogan waarmee Veilig Verkeer Nederland weggebruikers wil attenderen op
het feit dat het weer drukker is op de weg. De schoolvakanties zijn voorbij en onze
jeugd gaat weer massaal te voet, met de fiets, het OV of met de auto naar school. En
in dat laatste geval hebben we te maken met een klassiek kipei verhaal.
Cirkelredenering
We brengen onze kinderen het liefst met de auto naar de basisschool. Want het is
toch zo onveilig op de weg. Het is veel te druk. Vooral rond de school is de chaos groot.
Kinderen lopen een risico in die drukte. Veel van die drukte wordt dus veroorzaakt
door ouders die hun kinderen naar school brengen. En dan is de cirkelredenering weer
rond.
Los laten
Hoe zou het zijn als alle kinderen te voet en met de fiets naar school zouden gaan?
Oké, je zult als ouders je kinderen moeten leren om drukke wegen veilig over te steken, onveilige punten te
vermijden, geen risico’s te nemen en noem maar op. En als ze het goed kunnen?: los laten. En dat is best
lastig, heb ik ook ervaren. Op deze website vind je voldoende programma’s voor scholen om kinderen en
ouders te leren om veilig deel te nemen in het verkeer. Het credo is: laat je kind niet op de achterbank
opgroeien, want als ze zelfstandig met 14 kg op de rug naar het Voortgezet Onderwijs moeten is het te laat.
Dan zijn ze niet ‘streetwise’ en onvoldoende zelfredzaam in het verkeer.
Socializen
Aan de andere kant, en dat is ook de bedoeling van de campagne, zullen we als automobilist rekening
moeten houden met onze jeugd op de weg. Geef ze de ruimte om ervaring op te doen. Word niet boos als ze
met vier naast elkaar heerlijk socializen. Het zijn immers vaak pubers, die zich nog moeten ontwikkelen tot
volwassen mensen. Maak een omweg, laat ze begaan, help ze ervaring op te doen en ga niet op de strepen
van de verkeersregels staan.
Vriendelijk verkeer: #mvd01.
Vriendelijk verkeer heet de campagne van de fietsersbond. Zegt eigenlijk genoeg. En zo kunnen we allemaal
meewerken aan nul slachtoffers in het verkeer. Zo kunnen we allemaal van de nul een punt maken.
#mvd01.
Meer informatie over de campagne hier.
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