Met elkaar kunnen we zorgen voor
een veiliger Hoornaar!
Wij wonen lekker dichtbij school, alleen de straat oversteken en
de kinderen zijn er al bijna. Goed opletten met oversteken hebben
we hen al snel geleerd. Ik zwaai de kinderen elke ochtend uit en zie
regelmatig gebeuren, dat ze soms niet goed durven over te steken,
omdat er zo hard gereden wordt.
Ik doe mee met deze actie in de hoop dat automobilisten zich
bewust worden, dat de Dorpsweg niet alleen een doorgaande
weg voor auto’s is, maar dat er ook veel wandelend,
overstekend en fietsend verkeer is. Het zou fijn en veiliger zijn,
als er minder hard gereden wordt!

–Marit

Het gaat om begrip voor elkaar.
Als ik met de kinderen van school kom, hebben we
vaak een rij haastige auto’s achter ons. Net op tijd
voor een afspraak of naar huis na een lange dag,
ik begrijp het heel goed. Via deze actie wil ik mensen
vragen zich te verplaatsen in de beleving van een kind.
Hoe ervaart een kind het verkeer om zich heen?
Is er genoeg ruimte en begrip voor een kind op de fiets?
Als we begripvol met elkaar omgaan, dan komt het
met die veiligheid ook helemaal goed.

–Nicole
Samen maken we Hoornaar veiliger
Inwoners van Hoornaar voelen zich regelmatig onveilig in het verkeer.
Met elkaar kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren.

Helpt u mee?
Gedraag u als gast op de weg.
Rij vriendelijk. Hou rekening met voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Als u zich gedraagt als gast op de weg, maakt u het verkeer
aangenamer, voor uzelf en voor anderen.
Hou uw snelheid in de gaten.
We vragen u om u aan de max. snelheid van 30 km/u te houden.
Ook als u de omgeving en de wegen goed kent, een onverwachte situatie
kan zich altijd voordoen. Rustig rijden maakt op tijd reageren mogelijk.
Let op de kinderen
Ze moeten het nog leren, deelnemen aan het verkeer en goed opletten.
Als u dit in gedachten houdt, wordt het weer een stukje veiliger.
We hopen dat, als u door Hoornaar rijdt, u zich gedraagt als een vriendelijke
gast, die zijn snelheid en de andere weggebruikers goed in de gaten houdt.
Samen dragen we dan bij aan de verkeersveiligheid.
‘Te gast in Hoornaar’ is onderdeel van “Veilig verkeer? Ik doe mee!”
De actie in Hoornaar, behorend bij de campagne ‘Hoornaar Veiliger’,
komt voort uit een samenwerking van:
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