Activiteitenoverzicht ROVZ 2021

Zeeuwse Campagnekalender

Dit activiteitenoverzicht geeft een globaal overzicht van de activiteiten en projecten die het ROVZ in 2021 heeft uitgevoerd,
waaronder diverse in samenwerking met onze partner organisaties. Bij uitvoering van deze activiteiten maakt het ROVZ
gebruik van het werkplan 2021 gebaseerd op de Zeeuwse uitvoeringsagenda van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
Dit plan gaat uit van een 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, riscogestuurde aanpak, campagnes en projecten op www.rovz.nl.

Verkeerseducatie Basisonderwijs

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

Zeeuwse Campagne acties

85 scholen ZVL, 40% van de Zeeuwse basisscholen
19 scholen in traject naar ZVL
29 scholen 1161 leerlingen namen deel aan de remwegdemo’s
47 scholen 4700 leerlingen namen deel aan de skateclinics
32 scholen 5000 leerlingen namen deel aan kleurwedstrijd “MONO goed voorbeeld”
72 scholen 2187 leerlingen namen deel aan praktisch verkeersexamen van VVN
19 scholen namen deel aan de gastles dode hoek van VVN
6 scholen 200 leerlingen namen deel aan “veilig met (landbouw) verkeer” van Cumela
8 scholen namen deel aan theatervoorstelling “Frankel doet het verkeer(d)”
10 scholen 372 leerlingen namen deel aan pilot ANWB Fietsmasters

4 toeristenactie ANWB fietsveiligheid 600 reacties
1 snelheidscampagne “Bedankt dat je langzamer rijdt! “
7 fotoboxacties MONO voortgezet onderwijs 102 deelnemers
1 posteractie MONO. AAN, snelheid voortgezet onderwijs
8 scholen 177 inzendingen
1 oogstcampagne met branche en wegbeheerders
1 ”Slik op de weg” campagne met Cumela, ZLTO, en wegbeheerders

Werkgeversaanpak

5 MONO-helden: Provincie Zeeland, De Grote verleiding,
ITN-groep, De Koeijer Schilders en Roegiers glas
4 artikelen in Zeeland Zakelijk 3 werkgevers en Tim Coronel
6 weken 2 radiospots per dag op Omroep Zeeland
1 advertentie beurskrant Contacta, oplage 104.000

Verkeerseducatie kinderopvang

7 locaties 557 kinderen 33 pedagogisch medewerkers
namen deel aan pilot JONGleren

48 ouders namen deel aan de (online) ouderbijeenkomst

Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid

Verkeerseducatie
Voortgezet onderwijs

29 schoollocaties 94% deden mee aan VEVO
45 sessies van Zeven Sloten 963 leerlingen
20 lessen van RPCZ op 5 scholen 413 leerlingen
86 gastlessen verkeersonveilig gedrag 1945 leerlingen
20 inzetten dode hoek VVN 3000 leerlingen
21 inzetten kantelauto VVN 3100 leerlingen

5 radiobelspel Omroep Zeeland, 5 quiz-winnaars
5 weken online quiz 872 inzenders
8 Zeeuw v d Dag Omroep Zeeland radio
1 interview Zeeuwse Kamer H. v/d Maas en K. Harthoorn
100% verkeersveilig 5 televisieuitzendingen
13 basisscholen 387 leerlingen namen deel aan
100% Verkeersveilig Event in Sluis
1 campertraining ZLM 13 deelnemers
1 caravantraining ZLM 18 deelnemers
1 auto te water training ZLM 16 deelnemers
2 dode hoek/kantelauto demonstraties VVN
1 themabijeenkomst verkeersveiligheidspartners ROVZ

ROVZ-Pluim

2 ROVZ-Pluimen uitgedeeld aan
Kloosterman B.V. te Kapelle en
Harthoorn B.V te Vlissingen

Verkeersveiligheidsmaterialen
540 fietshelmen uitgedeeld op scholen

en kinderopvang
110 reflectiehesjes uitgedeeld op
4 beoogd ZVL-scholen

Media

Educatie 60+

18 deelnemers Doortrapdag in Middelburg
2 opfriscursussen VVN 43 deelnemers
4 voorlichtingen VVN 75 deelnemers
2 verkeerspraktijkdagen ZLM 62 deelnemers (65+)
16 deelnemers Rijzekerheidstraining privé (75+)

Overige verkeerseducatie

11 GRIP-trainingen ZLM 290 deelnemers
1 bijeenkomst Jouw Zeeland over verkeersveiligheid
50 MBO leerlingen deden mee aan pilot verkeerslessen

2 nieuwe ROVZ social media kanalen
LinkedIn en Facebook
Met ingang van 2021 is het ROVZ
verantwoordelijk voor haar eigen
communicatie

Handhavingsacties

1 handhavingsactie politie en VVN in Terneuzen
1 handhavingsactie politie en VVN in Goes,

technische voertuig en algemene verkeersveiligheid
controle
1 inzet MONO-bus 310 boetes
183 boetes bij inzetten MONO-cam

