
Hoogtepunten uitgelicht

Zeeuwse week van de veiligheid
In 2020 was de ZWvdV anders. Geen fysieke activiteiten, maar online, via TV, 
radio en een pagina in de huis-aan-huis bladen. Toch was het ondanks corona een 
succes geworden. Zo hebben we samen met Omoep Zeeland 5 video’s gemaakt 
die je via ons Youtube kanaal kan bekijken. Er was een gemiddelde van 14.000 in 
bereik met als hoogepunt de Speurneuzen met Brandmeester Koperbuik met een 
bereik van wel 26.000. Vooral dankzij de deelacties van de brandweer! Lees meer 
over de Zeeuwse Week via de website. 

#GetTalking: Verhalen van Jongeren
Een onderwerp waar we tegenaan liepen tijdens de coronacrisis was: Hoe bereiken 

we jongeren? Jongeren hadden het zwaar en hebben het nog steeds zwaar. Om 
deze doelgroep te bereiken hebben we een aantal personen gezocht die hun verhaal 

kwijt wilde. Je leest de verhalen via onze website! We zijn op zoek naar meer 
verhalen. Ken je iemand die mee wil doen? Mail dan naar 

zeelandveilig@vrzeeland.nl. Naast de interviews hebben we ook een filmpje 
gemaakt om de jongeren te bereiken: “Breek de golf!”   

Veiligheid op vrijdag
IBehalve aan de coronacrisis is ook aandacht besteed aan veiligheid in brede zin via 
de wekelijkse rubrieken zoals Veiligheid op Vrijdag.  In deze rubriek zetten we 
onderwerpen in de schijnwerpers die op dat moment spelen.  Genoeg onderwerpen 
om over te vertellen! Benieuwd naar de verhalen? Je leest ze via onze Facebook:
    Witte kruis: Over het uniform en hulpverlening

    Fietswinkel  t’ Rinkeltje: Opladen van Elektrische fiets

    Politie: Hoe jij kan helpen via Burgernet

Live QA met Jan Lonink
 Om de Zeeuwen een steuntje in de rug te bieden hebben we samen met Jan lonink, 

Voorzitter VRZ en burgemeester Terneuzen, besloten een live QA te doen via 
Facebook. Bezoekers konden live via de chat vragen stellen terwijl Lonink extra info gaf 

over de coronamaatregelen. Toen vooral gericht op recreatie. Hierna hebben we ook een 
QA georganiseerd met Harald Bergmann over handhaving en nog een andere met  

Joke Gaemers van de GGD over testen, handen wassen etc. De live chat-sessie werden 
goed bezocht!

Facebook en Instagram
Sociale media is voor ons een belangrijk kanaal om informatie te verspreiden. Voor 
2020 deden we dat met name via Twitter en Facebook. Sinds april hebben we daar ook 
Instagram aan toegevoegd. Toen als kanaal om nog meer mensen te bereiken over 
coronazaken, nu steeds meer om jongeren te bereiken. Eind 2020 stond de teller van 
volgers via Insta op 975. Facebook stond op 14.250 en twitter op ruim 16.000. Een 
aantal mooie cijfers! Facebook is namelijk ruim verdubbeld. Volg je ons nog niet? 
 

Met elkaar maken we Zeeland Veilig
www.zeelandveilig.nl
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