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Wij werken aan weg en water, zodat u hier gebruik van kunt maken

Wij transporteren goederen naar uw supermarkt

Wij
Wijvoeren
voerenwerkzaamheden
werkzaamhedenuit,
uit,zodat
zodatwoningen
woningengebouwd
gebouwdkunnen
kunnenworden
worden

Wij strooien zout, zodat u veilig naar huis kunt rijden

Gemeente Schagen, tussen dijk en duin!
Een gebied met een prachtig strand en een kustlijn van ruim 14
kilometer, mooie akkervelden en een uitgestrekt polderlandschap,
het grootste aaneengesloten bollengebied ter wereld en bijzondere
dorpskernen met een eigen karakter. De prachtige landbouw- en
transportsectoren zijn onlosmakelijk verbonden aan onze
gemeente. Transport- en Landbouwverkeer is van groot belang
voor iedereen!

Waarom de campagne?
Groot verkeer kan beangstigend
overkomen, vooral op smalle wegen.
Dit kan onveilige situaties en frustraties
opleveren. Deze voertuigen vormen
echter de motor van de bijzondere
omgeving. Daarom wordt deze
campagne ingezet als de weg naar
verkeersveiligheid.

‘Wij rijden hier met én voor u’
De gemeente Schagen, Ondernemers
Federatie Schagen (OFS), Landen Tuinbouw Organisatie Noord
(LTO Noord), CUMELA Nederland,
Fietsersbond afdeling Noordkop en
diverse dorpsraden uit de gemeente
Schagen hebben de handen ineen
geslagen met de campagne:
‘Wij rijden hier met én voor u’.
Met deze campagne wordt de bewustwording van alle weggebruikers

gestimuleerd en wordt men
aangespoord om rekening met elkaar
te houden in het verkeer. Landbouwen transportverkeer maken gebruik
van dezelfde wegen als personenauto’s,
fietsers, wandelaars en scholieren.
De bestuurders van landbouw- en
transportvoertuigen zijn opgeleid
en worden geïnstrueerd met als
doel ongevallen in het verkeer te
voorkomen.

We drive here with ánd for you.
We drive with and for you is a campaign to create safer roads
in our region, by creating awareness amongst all road users, with a specific focus on large and heavy
vehicles. Though these large and heavy vehicles are at the core of our community, they can often create
dangerous situations, due to a lack of awareness amongst the different road users. However, road users
who are equipped to deal with potential dangerous situations are more likely to create safer situations.
This campaign is supported and initiated by a variety of local and national organisations.

Wij vervoeren voedingsmiddelen, zodat u het in huis kunt halen
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“Samen bouwen aan de weg naar verkeersveiligheid”
Houd rekening met:
√ Gladde wegen door de modder in
het oogstseizoen.
√ De blinde hoek.

Meer informatie over de campagne?
Kijk dan op de website:
www.ondernemendschagen.nl

√ Uitzwenken van voertuigen.

Wir fahren hier mit und für Sie.
Die Kampagne „Wir fahren hier mit und für Sie“ ist eine
Initiative mehrerer Organisationen, um die Verkehrsteilnehmer stärker zu sensibilisieren. Große Landund Transportwege können zu gefährlichen Situationen auf der Straße führen. Die Kampagne soll das
Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer erhöhen mit dem Ziel diese Situationen zu vermeiden.. Der große
Verkehr ist in der Tat der Motor der reichen Gemeinschaft. Seien Sie vorsichtig auf den Straßen und seien
Sie auf große Fahrzeuge vorbereitet, auch auf Nebenstraßen.

Wij werken op de percelen, om mooie producten te realiseren

Wij maken het strand schoon, zodat u daar kunt genieten

