Samen Asten “zichtbaar” verkeersveiliger maken
In het kader van een “zichtbaar Asten” zijn wij samen met mobiliteitsbureau
VanSchijndelAdvies (VSA) uit Deurne en de gemeente Asten diverse
verkeersveiligheidsprojecten aan het voorbereiden.
De gemeente werkt aan het provinciale verkeersveiligheidsthema zichtbaarheid van 2019.
Daarom zijn we ook voornemens om in het voorjaar een cursus te verzorgen voor elektrische
fietsen en/of scootmobielen voor senioren. Deze cursus werd in de Luidklok van april
aangekondigd. Zo willen wij alle verkeersdeelnemers die zich veilig op de weg willen
begeven zichtbaarder maken. Wilt u ons helpen bij een verkeersveiligheidsproject, in de
vorm van een verkeersquiz in Asten?
Verkeersquiz.
Wij willen graag een verkeersquiz ondersteunen die geheel door VSA wordt voorbereid,
uitgewerkt en uitgevoerd. Dit willen wij doen in de vorm van een soort speurtocht. Iedereen,
maar met name schoolkinderen, moeten de vragen zoeken (verkeersveiligheidshesjes met
cijfer) achter de ramen van enkele inwoners in Asten. Bijvoorbeeld bij u, als u mee wilt doen
en uw raam daarvoor beschikbaar wilt stellen. De deelnemers moeten de juiste antwoorden
invullen op de VSA-website. Als voorproefje zie ‘voormalige quiz centrum
Asten’: https://vanschijndeladvies.nl/diversen/verkeersquiz-asten
Waar kunt u ons mee helpen?
Onze vraag luidt als volgt:
•
Wilt u een raam beschikbaar stellen voor een periode van 4 à 6 weken (in
voorjaar/zomer 2019) om daar een verkeersveiligheidshesje van VSA neer te hangen?
•
Zo ja, wilt u dan aangeven in welke straat en op welk huisnummer u woont, zodat
VSA daarna keuzes kan maken over bruikbare adressen. U kunt dit kenbaar maken via een
mail naar het secretariaat (secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com). De speurtocht moet
wel enige spreiding krijgen door de gemeente Asten.
•
Als u daar aan mee wilt werken, verstrekken wij uw mailadres en ingevulde info aan
VSA en die gebruikt deze gegevens alleen voor het voorbereiden en uitwerken van de
verkeersquiz en om gemakkelijk met u te communiceren.
Wij zien graag zo spoedig mogelijk vele positieve reacties verschijnen zodat VSA de
verkeersquiz en het verdere traject verder kan uitwerken.
Secretariaat Seniorenvereniging Asten en Ommel.

