Optimale
verkeersveiligheid!

ROV Oost-Nederland

ROV Oost-Nederland werkt aan optimale
verkeersveiligheid in Overijssel en Gelderland.
Noodzakelijk, want zo’n 95% van alle verkeersongevallen
ontstaat door menselijke fouten. Dat aantal moet
omlaag. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel.
Kennis is ons vertrekpunt om problemen aan te
pakken. Daarmee richten we ons vooral op het gedrag
van weggebruikers. Met extra aandacht voor kwetsbare
doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en kinderen.

Wij werken vanuit een gezamenlijk programma
van de provincies Overijssel en Gelderland.
Locatie Zwolle

Locatie Arnhem

Luttenbergstraat 2

Markt 1

8012 EE Zwolle

6811 CG Arnhem

Iedereen elke dag weer veilig thuis

info@rovoostnederland.nl
038 - 499 81 40

Dit zie je terug in onze centrale thema’s: rijden onder
invloed, afleiding in het verkeer, jonge bestuurders, fietsers
en snelheid. Daarbij is eigen verantwoordelijkheid heel
belangrijk. Van verkeersdeelnemers, van onze partners
en van andere organisaties. Hoe we te werk gaan?
Dat vertellen we je graag.

rovoostnederland.nl

rovoostnederland.nl

We zijn
beïnvloeders

We zijn
verbinders

We zijn
aanjagers

We richten ons op het gedrag van

ROV Oost-Nederland is een echte

We zijn pragmatisch en als het nodig is treden we

En het kan ook zo zijn dat we alleen advies geven,

de weggebruiker. Met onze projecten en

netwerkorganisatie. Binnen het terrein van

daadkrachtig op. We ondernemen actie op basis van

bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies.

campagnes willen we dat gedrag verbeteren.

verkeersveiligheid, maar ook daarbuiten als

trends en ongevallencijfers en zetten op die manier

Door een integrale aanpak die infrastructuur,

dat nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van

verschillende projecten op. Dat zie je bijvoorbeeld in

De regio Oost-Nederland kennen we als geen

verkeersgedrag, mobiliteit, educatie en de

welzijn en gezondheid, integrale veiligheid

de campagne ‘Wat doe jij bij zwaailicht en sirene?’,

ander. We weten waar we zijn moeten en zetten

omgeving dichter bij elkaar brengt.

of ruimtelijke ordening.

de aandacht voor rijden onder invloed door de BOB-

daar verandering in gang. Ook dat, in goed

campagne en vele andere acties en campagnes.

overleg en samenwerking met onze partners.

Gedrag is vaak onbewust en gebaseerd op

Samenwerken is essentieel. Dat doen we met

Bovendien zijn bij VEVO al heel veel scholen aan-

Want alleen samen helpen we iedereen elke

gewoonte. Het is onze uitdaging om dat

gemeenten, politie, Openbaar Ministerie,

gesloten die verkeerseducatieprojecten afnemen.

dag weer veilig thuis te komen!

te beïnvloeden, met gevraagd en ongevraagd
advies. Het uitgangspunt: welke aanpak
zorgt voor het grootste effect? En zien
we kansen, dan komen we in actie om
samen met ons netwerk het verkeer

Rijkswaterstaat, onderwijs en de andere ROV’s.
Maar ook met belangenorganisaties als ANWB,
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. En om
kennis te ontwikkelen en over te dragen trekken we
op met kennisinstellingen als SWOV en CROW.

veiliger te maken.
We zetten partijen effectief en efficiënt in.
Voor elke uitdaging bundelen we de krachten.

Wil je...

Voor elke oplossing verzamelen we de nodige

Samen werken aan projecten? Advies over verkeersveiligheid én

kennis en delen dat met ons netwerk. Zo werken

gedragsbeïnvloeding? Of heb je goede ideeën om het verkeer in

we toe naar een duurzame en structurele aanpak.

Oost-Nederland veiliger te maken? Neem dan contact met ons op!

