Een paar sterke schouders en jeugdige souplesse; een verkeersbord is zo onthuld.

Revelsant 30 km bij start schooljaar
‘Een bollenveld in april.’ Die aanblik werd wethouder Andries Poppe dinsdagmiddag geboden toen
hij de aftrap gaf voor de VVN-campagne. Zo’n 400 kinderen in gele veiligheidshesjes hielpen mee.
EMMELOORD
‘De scholen zijn weer begonnen.’ Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Noordoostpolder organiseert aan
het begin van het nieuwe
schooljaar altijd een actie om
weggebruikers hierop te
attenderen.
Dit jaar werden het bekende
spandoek officieel onthuld
bij de scholen Eben Haëzer
en De Klimboom in de straat
Vogelsant in Emmeloord. Alle
kinderen van klein tot groot
kregen een geel veiligheids-

hesje uitgereikt van VVN.
De wethouder sprak met
name de oudere kinderen
nog even toe om hen erop te
wijzen dat hun veiligheid ook
een stukje eigen verantwoordelijkheid is. ‘Het ligt niet
alleen bij de automobilist,
maar ook bij jullie of je nu
loopt of fietst. Je hebt in het
verkeer je ogen, oren en
handen nodig. Dan kun je
intussen niet whatsappen of
dopjes in je oren hebben,
want dan heb je je aandacht
er niet bij.’

30-km zone

Tegelijkertijd werden 30kilometerborden onthuld bij
de toegangswegen van de
wijk waarin de scholen staan
langs de Drostlaan en de
Urkerweg. Het gebied is
tevens gemarkeerd met witte
strepen dwars over de weg
aan het begin van de toegangswegen. Aan verdere
maatregelen zoals drempels,
wordt voorlopig niet gedacht.
‘De politie kan hier ook niet
continu controleren. Handhaving is een verantwoordelijk-

heid van ons allemaal, waar
we elkaar ook op mogen
wijzen’, aldus de wethouder.

Verkeersveiligheidslabel

Teams van de beide scholen
spannen zich tevens in om
het verkeersveiligheidslabel
te behalen. ‘We proberen om
dat op één dag in september
te laten gebeuren, samen met
vijf andere scholen in Emmeloord en Tollebeek’, verklapte
Poppe.
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