Kunt u dit bericht niet goed lezen? Lees het dan online op http://tinyurl.com/rouwstoetbegeleiding.

PERSBERICHT

Rouwstoetbegeleiding door VDW Uitvaartsupport
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Ede, 23 juni 2010 – Vanaf 1 juli 2010 is het voor het gewone verkeer in Nederland weer
verboden om een rouwstoet te doorkruisen. Het verbod dat twintig jaar geleden is
afgeschaft wordt daarmee opnieuw van kracht. Voorwaarde is wel dat een rouwstoet
duidelijk herkenbaar is als stoet en dat iedere auto aan beide zijden is voorzien van
officiële vlaggetjes. VDW Uitvaartsupport voorziet in professionele verkeersbegeleiding in
de Valleiregio.

Relevante links bij dit
persbericht:
De site van VDW
Uitvaartsupport

Demissionair-minister Eurlings (Verkeer) gaf in de Tweede kamer aan dat deze maatregel verder
gaat dan alleen het ruimte geven aan een rouwstoet in het verkeer: “Het zegt veel over de mate
van respect in de samenleving”.
De auto en scooter worden
gezamenlijk ingezet voor
optimale verkeersbegeleiding
van de rouwstoet

Verkeersbegeleiding
Om de rouwstoet en het verkeer rondom de rouwstoet veilig te begeleiden, start VDW
Uitvaartsupport met verkeersbegeleiding. Geerrette de Bonte - Van de Weerd, van VDW
Uitvaartsupport: “De verkeersregelaars begeleiden de rouwstoet vanaf de plaats van vertrek naar
de plaats van de uitvaartceremonie. Zij zorgen ervoor dat de stoet duidelijk zichtbaar
aaneengesloten is en dat deze dus niet wordt onderbroken door het andere verkeer. De
begeleiders zijn getraind om professioneel de stoet én het verkeer te regelen, toch zijn ze voor de
stoet zelf onopvallend aanwezig op een emotionele dag.”
Landelijke inzet
Het Edese bedrijf heeft goede samenwerkingen met landelijke politiekorpsen en de gemeenten in
Nederland. Hierdoor kan de verkeersbegeleiding door heel Nederland ingezet worden. Geerrette
de Bonte - Van de Weerd: “Met deze dienst willen we iedereen de mogelijkheid geven om een
rouwstoet en het verkeer daaromheen ordelijk te laten verlopen.”

De officiële vlag waaraan
een rouwstoet herkenbaar is

Boeken
Verkeersbegeleiding kan, ongeacht de uitvaartverzorger, vanaf nu geboekt worden via VDW
Uitvaartsupport, 0318 – 650 000. Op de website www.uitvaartsupport.nl staat meer informatie
over verkeersbegeleiding en de andere diensten van het bedrijf.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de Ridder PR. U kunt contact opnemen met Rien Krol, PR adviseur via
(0318) 438 487 of rien@porsderidder.nl. Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op www.uitvaartsupport.nl.

