“MET LEGE HANDEN”
NATIONALE HERDENKINGVERKEERSSLACHTOFFERS

Zondag 18 november 2018
14.00 uur –16.00 uur
(zaal open vanaf 13.30 uur)

Panoramazaal Achmeatoren in Leeuwarden
(Sophialaan 4, 8911 AE Leeuwarden)

Geachte mevrouw/meneer,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers 2018.
Deze vindt plaats op zondag 18 november 2018 in de Panoramazaal van de
Achmeatoren in Leeuwarden. De VVS is door de ROF (regionaal orgaan
verkeersveiligheid Fryslân) uitgenodigd om de Herdenking in Leeuwarden te houden
in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.
Lege stoelen project.
Omdat aantallen maar getallen zijn, worden door het ROF op het Wilhelminaplein
(het plein boven parkeergarage Zaailand) 613 lege stoelen geplaatst, één voor ieder
dodelijk slachtoffer in 2017 in Nederland. Vanuit de Panoramazaal van de
Achmeatoren is het Wilhelminaplein zichtbaar.
Het thema “Met lege handen”
De titel van dit thema is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar het gevoel van
verkeersslachtoffers met lege handen te staan.
Nabestaanden voelen dit letterlijk: de voortijdige dood van een dierbare geeft een
gevoel van verbijstering en onmacht. In de familiekring, vriendenkring is een lege
plek die door niemand ingenomen kan worden. Je blijft achter met de vraag waarom?
Het antwoord blijft achterwege en je voelt dit als met lege handen staan.
Slachtoffers, die letsel opgelopen hebben of dit nu groot of klein is voelen zich ook
vaak met lege handen staan. Natuurlijk je bent er nog, maar je leven staat op zijn
kop. Eerst heb je al je energie nodig om zo goed mogelijk te herstellen en dan vraagt
de afhandeling van de hele zaak ook heel veel energie. Je voelt je een pion in het
spel tussen de professionals van politie, justitie, de verzekering en medici, een
positie waar je absoluut niet om hebt gevraagd. Je moet maar blijven bewijzen dat je
klachten/beperkingen een gevolg zijn van het verkeersongeval/-misdrijf en veel te
vaak moeten slachtoffers ook nog eens een groot deel van de financiële gevolgen
dragen. Figuurlijk sta je met lege handen: een lijf wat minder wil/kan dan voor het
ongeval met de nodige financiële consequenties.
De maatschappij zou veel meer aandacht moeten hebben voor de positie van
slachtoffers, die vaak snakken naar erkenning en vooral op zoek zijn naar
gerechtigheid. We kunnen allemaal verkeersslachtoffer worden. Helaas heeft dit lot al
te vaak mensen getroffen zo weten wij als Vereniging Verkeersslachtoffers maar al te
goed.
Wie spreken er bij deze Herdenking?
De sprekers bij deze Herdenking zijn:
mevrouw Van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat
(aanwezigheid onder voorbehoud).
mevrouw Poepjes, gedeputeerde van de Provincie Fryslân met in haar portefeuille
onder andere infrastructuur en mobiliteit.
de heer Frijns, stichting Yannick en verkeersveiligheidsambassadeur.
de heer De Boer, voorzitter van NAH-Zorg (niet aangeboren hersenletsel)
mevrouw Van der Werf, verkeersslachtoffer
De muziek wordt verzorgd door Sietze Bouma.

Geef slachtoffers een gezicht.
We willen dodelijke slachtoffers graag een gezicht geven. We roepen nabestaanden
dan ook op om een foto van hun dierbare (via herdenking@verkeersslachtoffers.nl)
naar ons toe te sturen met daarbij de geboortedatum en sterfdatum. Wij stellen het
op prijs als u ook het verhaal achter de foto met ons wilt delen. De foto’s worden op
een speciale tafel geplaatst. Vanzelfsprekend mag u ook zelf uw (ingelijste) foto op
de tafel plaatsen.
Mocht u uw gevoelens willen uiten door het meenemen van bloemen, dan wordt u
daartoe van harte uitgenodigd. De bloemen worden na afloop aangeboden aan
revalidatiecentra en ziekenhuizen. U kunt hiervoor ook zelf een instelling aanmelden.
Laat dit weten via genoemd mailadres.
Bereikbaarheid.
De Achmeatoren is goed bereikbaar met Openbaar Vervoer. Vanaf station
Leeuwarden is het 50 meter lopen.
Komt u met de auto, dan kunt u de auto het beste parkeren in parkeergarage
Zaailand (betaald parkeren). Vanaf deze parkeergarage is het 200 meter lopen naar
de Achmeatoren.
Voor mensen die rolstoel gebonden zijn, kunnen we een parkeerplek reserveren in
de parkeergarage van de Achmeatoren zelf. Geef dit op tijd aan ons door!
Herdenkingsboekje.
Het Herdenkingsboekje 2018, waarin alle toespraken en bijdragen van de
Herdenking worden opgenomen, is korte tijd na de Herdenking te vinden op onze
website (www.verkeersslachtoffers.nl).
Wilt u uw aanwezigheid melden bij voorkeur via herdenking@verkeersslachtoffers.nl
of via telefoonnummer 06-83124226 (Jetty van der Werf)
Wij hopen u op zondag 18 november te mogen begroeten in Leeuwarden.
Met vriendelijke groeten, mede namens de andere bestuursleden,
Nelly Vollebregt
Voorzitter

