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Halverwege maart werd het door de coronacrisis rustig op straat. De scholen en de 
kinderopvang, de restaurants, de horeca, de theaters en veel winkels gingen dicht 
en iedereen die geen cruciaal beroep uitoefende, werd gevraagd om zoveel mogelijk 
thuis te werken.

Nog steeds veel verkeersdoden
Tussen half maart en eind april halveerde in 
Nederland het aantal verkeersongevallen. 
Maar het aantal doden in het verkeer was 

in die periode ongeveer hetzelfde als het 
vorige jaar, namelijk ruim 60. Wat blijkt is 
dat we ons anders gedragen. We zijn meer 
gaan � etsen en kinderen spelen meer op 

straat. Daarnaast zijn de straten leger, 
waardoor sommige automobilisten harder 
gingen rijden. Hierdoor is de ernst van de 
ongevallen groter.

Veilig naar school
Sinds mei zijn de basisscholen (deels) en 
de kinderopvang weer open. Het brengen 
en halen van de kinderen verloopt tot nu 
toe goed. Vanaf 2 juni zijn de basisscholen 
weer volledig open en is het voortgezet 
onderwijs voor een dag per week gestart. 
Het is rondom de basisscholen weer 
drukker geworden en ook op de � etspaden. 
Wethouder Marc Rosier (Verkeer): ‘Ik roep 
de ouders dan ook op: breng en haal uw 
kinderen zoveel mogelijk lopend omdat 
dit minder drukte op de schoolroutes en 
rondom de scholen oplevert.’

Meer verkeersslachtoffers
Los van de coronacrisis is de 
verkeersveiligheid in de afgelopen jaren 
verslechterd. Vanaf 2014 neemt het aantal 
verkeersslachtoffers toe. In Nederland 
komen er gemiddeld elke dag twee 
mensen niet meer thuis. Er waren in 2018 
voor het eerst meer dodelijk verongelukte 
� etsers dan automobilisten. A� eiding in 
het verkeer is één van de oorzaken. Door 
smartphonegebruik is er 25 keer meer kans 
op een ongeval.

Rij en fi ets MONO
In Zoetermeer hebben we al eerder 
aandacht gevraagd voor MONO. MONO 
staat letterlijk voor het met één ding bezig 
zijn: als u autorijdt of � etst heeft u maar 
aandacht voor één ding en dat is het 
verkeer. Houd uw ogen op de weg en niet 
op het scherm. Ook ouders, familie en 
vrienden zijn hierbij belangrijk. Als u weet 
dat iemand onderweg is, stuur dan geen 
berichten.

Wethouder Marc Rosier: ‘Beste 
Zoetermeerders, Ik wil graag dat 
iedereen veilig thuiskomt. Houd u aan 
de verkeersregels, wees voorzichtig, 
wees zuinig op uzelf en op uw 
medeweggebruikers. Rij en � ets MONO. 
Ieder slachtoffer is er één te veel. Veilig 
verkeer doen we samen.’

Veilig verkeer doen we samen
Wethouder Marc Rosier deed vorig jaar in september op het Oranje Nassau College 
(Clauslaan) de aftrap voor de campagne ‘Zoetermeer rijdt MONO’. 


