Activiteitenoverzicht ROVZ 2020
Dit activiteitenoverzicht geeft globaal een overzicht van de projecten en activiteiten die het ROVZ in 2020 heeft uitgevoerd,
waaronder diverse in samenwerking met onze partner organisaties. Bij de uitvoering van deze activiteiten maakt het ROVZ
gebruik van het ROVZ Werkplan 2020 dat gebaseerd is op de Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid
(SPV). Deze agenda is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners en is in 2020 vastgesteld. Dit plan gaat uit van
een integrale risico gestuurde aanpak met de focus op infrastructuur en heterogeniteit, kwetsbare en onervaren weggebruikers,
afleiding en verkeersovertreders. Kijk voor meer info over de Zeeuwse Uitvoeringsagenda, samenwerking met onze partners,
risico gestuurde aanpak, campagnes en projecten op www.rovz.nl.

Zeeuwse campagnekalender
MONO ongestoord onderweg, campagne voorjaar
Snelheidscampagne ‘Wat is je snelheid?’ Hou je aan de limiet
MONO ongestoord onderweg, campagne najaar
Fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker’
BOB wintercampagne
De scholen zijn weer begonnen (VVN)

Zeeuwse Campagneacties

Verkeerseducatie Basisonderwijs

Snelheidscampagne Safety safe (in combinatie met ‘Bedankt dat je
langzamer rijdt!’ (uitvoering 2021)
in 2 Zeeuwse gemeenten
Fietsverlichting guerrilla actie ‘AAN in het donker’ in 12 gemeenten,
10 basisscholen 2950 leerlingen,
5 voortgezet onderwijsscholen 7100 leerlingen
MONO-scoort! actie basisschoolleerlingen,
27 deelnemende scholen, 3545 leerlingen
Posteractie voortgezet onderwijs, 8 scholen 162 inzendingen

100% Verkeersveilig Event
284 basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 namen deel aan event in Borsele
83 scholen ZVL dat is 39% van de Zeeuwse basisscholen
18 scholen in traject naar ZVL

Verkeerseducatie Voortgezet onderwijs
29 schoollocaties 8255 deden mee aan VEVO
13 sessies van Zeven Sloten 590 leerlingen
19 lessen van RPCZ op 4 scholen 470 leerlingen
55 gastlessen onveilig gedrag 1360 leerlingen
6 inzetten dode hoek VVN 1340 leerlingen
6 inzetten kantelauto VVN 1340 leerlingen
4 inzetten 3D-bike op 4 scholen, bereik 244 leerlingen
verkeerseducatie MBO pilot verkeerslessen 50 leerlingen

Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

100%
VERKEERS
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Educatie 60+
20 deelnemers VVN ‘nieuwe fietsen’ in Sint-Maartensdijk
20 deelnemers aan Doortrapdag in Sint-Annaland

daar gaan we voor

Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid
5 Radiobelspel verkeersquiz, 5 quiz-winnaars verkeersveiligheidsprijs
5 weken online verkeersquiz, 228 inzendingen, 5 quiz-winnaars verkeersveiligheidsprijs
6 interviews Zeeuw vd dag Radio, 1 interview Harry van der Maas (gedeputeerde) met
Andy Polfliet (Politie) in de Zeeuwse Kamer
Zeeland 100% verkeersveilig 5 tv afleveringen over SPV verkeersveiligheidsthema’s,
beoordeling kijkers 7,6
MONO-actie carpoolplek Kapelle in samenwerking met ANWB 50 forenzen benaderd
Aanleg actieve verlichting Jaagpad
Uitvoering Safety safe in Tholen
ANWB toeristenactie fietsveiligheid/MONO op 3 locaties,
885 toeristen gesproken, 606 enquêtekaarten ingevuld
Auto te water trainingen 20 deelnemers
Camper trainingen 15 deelnemers en 14 bijrijders

Media aandacht

Verkeersveiligheidskwartaalrapportages 2020
Advies aan Driehoeken Oosterscheldebekken,
Walcheren, Zeeuwse-Vlaanderen en Tholen om
te handhaven op specifieke onderwerpen zoals
snelheid, smartphonegebruik onderweg en met
signalering trends in regio’s bijvoorbeeld eenzijdige
verkeersongevallen (auto’s in sloot/berm) mogelijk
door afleiding.

Diverse publicaties over verkeersveiligheid via social media Facebook en Twitter en online/offline media bijvoorbeeld Omroep
Zeeland, PZC en Zeeuwse Bodes websites partners, piek ligt bij de activiteiten Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid. Daarnaast
extra aandacht vanuit de media voor specifieke acties en inzetten zoals Doortrappen, Safety Safe en bericht over rijksbijdragen
investeringsimpuls SPV. Om aandacht te genereren rond verkeersveiligheid wordt de media proactief benaderd vanuit het ROVZ/de
Provincie Zeeland.
Aandacht voor infrastructuur, heterogeniteit en landbouw door 3x gezamenlijke communicatie over Slik op de weg, verhoging
snelheidslimiet landbouwverkeer + kentekenplicht én rijksbijdragen investeringsimpuls SPV (nieuwsitem Omroep Zeeland).

Overige
Verkeerseducatie
4 GRIP-trainingen voor jonge
bestuurders 105 deelnemers

Verkeersveiligheidsmaterialen
135 fietshelmen uitgedeeld op scholen
2700 reflectiehesjes uitgedeeld op 83 ZVL basisscholen en 17 beoogd ZVL-scholen

Handhavingsacties
In overleg met Politie Zeeland-West-Brabant is er vanaf medio 2020 extra
ingezet op handhavingsacties in combinatie met ROVZ/VVN om extra kracht
bij te zetten en aandacht te besteden aan de diverse aspecten van handhaving. Bij de controles heeft
VVN gesprekken gevoerd met verkeersdeelnemers over veilige deelname aan het verkeer en heeft daarbij diverse campagnematerialen (MONO, BOB, fietsverlichting) uitgedeeld.
Samenwerking Politie Walcheren, VVN en ROVZ 2 controles: campagnematig MONO, fietsverlichting,
snelheid, technische voertuigcontrole scooters en personenauto’s en algemeen verkeersveiligheid
Samenwerking Politie Zeeuws-Vlaanderen, VVN en ROVZ 2 controles op: artikel 8 en snelheid, alcohol

