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Donkere maanden, heldere verlichting
De dagen worden korter. Moederschip Aarde raast nu in een positie om de zon waardoor het op
ons halfrond herfst is en winter wordt. Door de scheefstand van de Aarde kennen we diverse
klimaten en jaargetijden en is dat mede een bron van de enorme diversiteit van levensvormen.
Als de blaadjes beginnen te vallen is dat echter voor veel mensen een depressieve ervaring.
Met die mensen heb ik te doen. Je kan het namelijk ook positief benaderen: de natuur wapent
zich heel slim om dit donkere seizoen door te kunnen komen.
Maar wapent u zich ook om in de jungle verkeer te
overleven? Hoe is het met uw zichtbaarheid gesteld? Stapt
u ook in een donker pak op de fiets zonder licht en hoopt
dan maar dan u door anderen wordt gezien? Vertrouwt u
ook op de reflectie van straatverlichting. Denkt u als het
regent ook alleen maar aan zo droog mogelijk blijven?
Schrikt u zich ook wel eens rot dat er opeens een fietser
voor uw koplampen opdoemt?
Gisteren op 11 oktober heb ik de opening van de
fietsverlichtingactie op het Valuas College in Venlo mogen
bijwonen. De scholieren worden ieder jaar voor het
donkere seizoen eraan herinnerd en ook geprikkeld om zichtbaar te zijn. Dat kan o.a. door een
werkende fietsverlichting te hebben en die ook te gebruiken. Maar ook door heldere kleding te
dragen. Mooi is, dat de jeugd wordt opgeroepen om de campagne voor 2010 te ontwerpen. Op
http://www.rovl.nl/lerenoververkeer/projecten/fietsverlichtinglaatjeziennl vindt u meer
informatie over deze campagne.
Als we nu zorgen dat we alle ongelukken waarbij verlichting een rol speelt uitbannen, door
simpel het licht aan te zetten, maken we op dat gebied al van de nul een punt. Zo gemakkelijk
kan het toewerken naar nul verkeerslachtoffers zijn.
O ja, ik riep de jeugd op om vooral van leraren filmpjes te maken die het niet zo nauw nemen
met de fietsverlichting. U bent gewaarschuwd!
Bart Pastoor
« terug
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Ik had geen licht aan en toen is mijn been eraf gereden door een truck. Het bloedde heel erg en gelukkig
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kon het eraan gezet worden.

Bart Pastoor
28102010 08:09
Heftig ongeluk \'Ride\'. Heb je er nog last van? Ik neem aan dat jij het nut van verlichting wel inziet en dat
ook wilt uitdragen naar je directe omgeving.
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