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Aan :  de Voorzitters van de Wijkraden 
  In de gemeente Meierijstad, 
 
Datum : 4 november 2022 
Inzake : Verkeersmarkt 21 november 2022 
Uw ref. :  
Ons nr. : 2022.11.04.18 

 
Beste mensen, 
 
We schrikken ons rot als een van onze dorpsgenoten slachtoffer is van een verkeersongeval. 
Helemaal natuurlijk als het uiteindelijk met dodelijke afloop blijkt. Steeds vaker, en dat is 
natuurlijk niet zo verwonderlijk, behoren de betrokkenen tot de steeds groter wordende 
groep van senioren. 
 
Wat zijn de oorzaken? Wordt het ons toch te moeilijk? Gaat het allemaal te snel? Heb ik mijn 
scootmobiel of mijn E-Bike wel voldoende onder controle? Rij ik met de auto of rijdt de auto 
met mij? Spelen mijn beperkingen parten? 
 
Op maandagmiddag 21 november 2022 organiseert de projectgroep Verkeersmarkt van de 
Seniorenraad Meierijstad, afdeling Schijndel weer een “Verkeersmarkt” in het S.C.C. ’t 
Spectrum.  
In een aantal zalen van ’t Spectrum wordt aandacht besteed aan de problemen die Senioren 
kunnen ervaren bij deelname aan het huidige verkeer. Wijzigingen in de verkeersregels, 
toename van het aantal verkeersborden, angst om met de auto, scootmobiel of de E-Bike 
deel te nemen aan het verkeer. 
 
Wij nodigen je uit om aanwezig te zijn bij dit evenement. Om 14.00 uur zal Wim van Meijl, 
voorzitter van de Seniorenraad Meierijstad je welkom heten, waarna Wethouder Jan van 
Burgsteden het programma zal openen. Na het plenaire deel in de “Podium Zaal” is er 
gelegenheid om langs de diverse “kraampjes” in de “Multifunctionele Zaal”, de “Rode Zaal”, 
alsmede op het voorterrein van T’ Spectrum, kennis op te doen van de mogelijkheden die er 
zijn om óók nog op latere leeftijd op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Op 
de bijlage treft u een overzicht van het programma. 
 
Om organisatorische redenen; het aantal plaatsen in de podiumzaal is nou eenmaal beperkt, 
verzoeken wij je om je vooraf aan te melden. Je kunt dit doen bij de heer Ton Kremers, 
Wijbosscheweg 15, zowel telefonisch 06-20397787 of per email ton.kremers@hetnet.nl  
Wij hopen je op deze bijeenkomst te mogen begroeten. 
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Namens het bestuur van de Seniorenraad Meierijstad, 
 
Met vriendelijke groet, 

Ben Merx 

Algemeen Secretaris 

 
 

T. (073) 599 23 78 / 06 204 209 71 

E. bamerx@seniorenraadmeierijstad.nl 
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