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Kennisdag 
Loesje teksten bedenken, Omgaan met Weerstand, Processen 
in de wijk, Verkeerseducatie & Social media; 5 workshops 
waaruit de VVN vrijwilliger zaterdag 22 september jl. kon 
kiezen op de jaarlijkse Kennisdag van Veilig Verkeer Neder-
land Regio Oost.

Volgens Alphons Knuppel, die alle vrijwilligers welkom 
heette, is de Kennisdag:  “een dag om kennis te halen, 
kennis te brengen en kennis te delen”. En dat is gelukt! Een 
mix van vrijwilligers was aanwezig; bestuursleden maar 
vooral verkeersouders. Speciaal voor deze laatste groep was 
er de workshop ‘Omgaan met weerstand’ georganiseerd. 
Hoe reageer je als verkeersouder op negatief verkeersgedrag 
tijdens bijvoorbeeld de schoolspits. De verkeersouders kregen 
ook tips om weerstand tegen verkeersprojecten te overbrug-
gen. De Loesje workshop deed een beroep op de creativiteit 
van de deelnemers. Hoe breng je op een ludieke manier de 
boodschap over die je wilt communiceren? Brainstormen 
over muziek, over dieren en dan de link naar veilig verkeer 
proberen te maken. Benieuwd naar de resultaten?

Brainstormen



VVN REGIONAAL 

Een nieuw onderkomen
Zoals u wellicht weet is Steunpunt Oost verhuisd van de 
Skagerrakstraat 3a naar de Industrieweg 85 in Zutphen. We 
zijn daar erg content mee. We begrijpen ook dat velen van u 
nieuwsgierig zijn hoe ons nieuwe onderkomen er uitziet.  
Daarom willen we in dit najaar onze nieuwe huisvesting 
officieel openen. Tijdens die gelegenheid kunt u kennis 
maken met de nieuwe regiomanager Theo Profijt (en afscheid 
nemen van de ‘oude’), want zoals bekend  gaat Alphons 
Knuppel het Steunpunt Oost verruilen voor een management 
functie op het Landelijk Steunpunt. Hij wordt manager van 
de afdeling Beleid, Service en Communicatie. Ook Cindy 
Esseling gaat op termijn Steunpunt Oost verlaten. Cindy gaat 
de landelijke afdeling BSC versterken met name op het 
gebied van Communicatie. Echter, we gaan eerst zorgen voor 
een goede opvolger alvorens zij vertrekt.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de opening van 
het nieuwe kantoor.

Eerste Buurlabel Veilig Verkeer uitgereikt 
Het eerste Buurtlabel Veilig Verkeer is op 11 september jl. 
door minister Schultz van Haegen uitgereikt aan bewoners 
van de wijk Rokkeveen te Zoetermeer. Met het Buurtlabel 
Veilig Verkeer laten de bewoners zien dat zij samen met 
gemeente, bewoners en andere lokale partijen blijvend bezig 
zijn met het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun 
buurt.

In Gelderland, Flevoland en Overijssel faciliteert  en onder-
steunt Steunpunt Oost  bewonersgroepen in de aanpak van 
de verkeersonveiligheid. Daarbij kijken we niet alleen naar 
wat een wegbeheerder of politie kan doen, maar vooral ook 
naar wat bewoners zelf kunnen doen. Bij het Meldpunt Veilig 
Verkeer melden bewoners verkeersknelpunten in hun buurt. 
Melders ontvangen van ons een advies op maat. We zien dat 
bewoners bereid zijn de handen ineen te slaan en samen te 
werken aan een verkeersveiliger buurt.  

 

 

Wij ook, maar de teksten zijn nog niet binnen. In de 
volgende nieuwsbrief worden de posters afgedrukt. Het was 
een geslaagde dag; veel interactie, leerzaam en uiteindelijk 
nog een beetje cultuur opsnuiven. Het Kröller Muller 
museum bevond zich tenslotte om de hoek. 

 Theo Profijt, nieuwe Regiomanager Oost
Hallo, ik ben Theo Profijt en start per 1 oktober 2012 als 
regiomanager Oost bij VVN. Ik ben 47 jaar en vader van een 
prachtige dochter van bijna 14. Ik woon al vele jaren in 
Zwolle en ken de regio Oost redelijk goed. In vorige functies 
ben ik ook al actief geweest in de regio Oost, maar niet op 
het gebied van veilig verkeer. Wel heb ik veel ervaring 
opgedaan met vrijwilligers die zich in willen zetten voor 
belangrijke onderwerpen. Het verbinden van vrijwilligers en 
professionals loopt als een rode draad door mijn carrière 
heen. Qua veilig verkeer kan ik nog niet bogen op meer 
successen dan het organiseren van enkele Autovrije Zonda-
gen in Zwolle als voorzitter van de werkgroep, maar wel hele 
leuke ervaringen. Ik wil graag dat veilig verkeer de aandacht 
krijgt die het verdient en zal daar als regiomanager mijn 
steentje aan willen bijdragen. Ik hoop velen van jullie te 
ontmoeten, want in ontmoeten ligt volgens mij de kracht van 
'mensenwerk'. 

Theo Profijt

Processen in de wijk

Industrieweg 85



In het najaar worden in Gelderland en Overijssel de eerste  
Buurtlabels uitgereikt. Bewonersgroepen die ook in aanmer-
king willen komen voor het Buurtlabel Veilig Verkeer kunnen 
zich aanmelden bij j.hommes@vvn.nl

Een beetje chauffeur laat zich niet 
afleiden
Dit najaar start in opdracht van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu de derde editie van VVN’s campagne “Een 
beetje chauffeur laat zich niet afleiden”. In deze campagne 
worden automobilisten gestimuleerd verantwoord om te 
gaan met de mobiele telefoon in de auto. Afleiding door 
elektronische apparatuur kost jaarlijks tientallen doden en 
honderden gewonden. Bij bijna 80% van de ongevallen 
speelt enige vorm van afleiding een rol direct voorafgaand 
aan het ongeval. Wat dit jaar extra belicht wordt in de 
campagne is dat ook handsfree bellen de aandacht van de 
weg afleidt. Daarom adviseert VVN in deze campagne de 
mobiele telefoon helemaal uit te zetten, of een gesprek zo 
kort mogelijk te houden als het écht niet anders kan.

 
De campagne start op 11 oktober en eindigt medio decem-
ber 2012. Naast de bekende media die VVN voor deze 
campagne inzet, zoals attentieborden langs de snelwegen en 
radio, zetten dit jaar ook vrijwillige VVN campagneteams en 
bedrijfsadviseurs zich in het hele land in om de boodschap 
op straat te verstevigen. 

Lokale VVN afdelingen en vrijwilligers kunnen de campagne 
ondersteunen door materialen te verspreiden, hun gemeente 
te stimuleren aan de campagne mee te doen of free publicity 
te generen bij de lokale pers.  De campagnematerialen zijn 
dit jaar voor VVN afdelingen en vrijwilligers gratis en bestaan 
uit een advertentie, online banner, radiospot, posters, flyers 
en sleutelhangers. Zolang de voorraad nog strekt zijn de 
materialen te bestellen via het landelijk steunpunt van VVN.

Aan de campagne werken mee: Politie, Openbaar Ministerie, 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, LOVG (de ROV’s), 
ANWB, RAI vereniging, Esso ExxonMobil, BP, Shell en 
AllSecure.
  

  
 

                                   

Zorg dat het klikt achterin! 
Ludieke actie bij gordel-controle politie 
nabij Leeren Lampe
Vrijdagavond 21 september voerde de politie extra controles 
uit op het dragen van autogordels nabij uitgaansgelegenheid 
De Leeren Lampe in Raalte. Discotheekgangers werden 
gecontroleerd op gordelgebruik en ontvingen een pakkende 
flyer onder de noemer 'Zorg dat het klikt achterin'. Dat is dit 
jaar namelijk de boodschap van de autogordelcampagne van 
Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel 
(ROVO) en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Want ook achter 
in de auto is het dragen van een gordel van groot belang.

Bewustwording
De flyers met daarop een prijsvraag waarmee men een 
sliptraining kan winnen, maken bijrijders achterin bewust van 
het belang van het dragen van een autogordel tijdens de 
autorit. Want het gordelgebruik achterin de auto wordt nog 
wel eens vergeten, zo bleek afgelopen vrijdagavond. Anna 
(22) uit Raalte: “Voor in de auto is het een gewoonte, maar 
achterin vergeet ik die gordel nog wel eens. Eigenlijk heel erg 
dom!” 
Gelukkig was er ook een grote groep jongeren die wel netjes 
de gordel droeg. Hans (28) uit Raalte: "Ik draag altijd mijn 
gordel. Het maakt niet uit waar ik zit en bij wie in de auto:die 
gordel is gewoon om! Dan voel ik me gewoon een stuk 
veiliger.”

Het eerste Buurtlabel / foto J.C. van Es

Freecard van de campagne

Laat je niet afleiden



Mike (26) uit Lemelerveld, die ook werd gecontroleerd door 
de politie, is het daar helemaal mee eens. “Bovendien is zo’n 
bekeuring toch zonde van het geld. Dat geld geef ik liever uit 
in de kroeg!”

Zorg ook dat het klikt achterin
Op www.zorgdathetklikt.nl is meer informatie te vinden over 
de campagne en de prijsvraag.
Wil uw afdeling meewerken aan deze campagne? 
Mail dan naar: j.douma@vvn.nl dan krijgt u een set kaarten 
thuisgestuurd om uit te delen bij bijv. controles.

Cursus wijkgericht werken opent nieuwe wegen
VVN wil aan de slag met afgebakende laagdrempelige 
activiteiten van, voor en door bewoners waarmee zoveel 
mogelijk mensen en lokale organisaties betrokken worden bij 
het verbeteren van de verkeersveiligheid in de buurt. Daarbij 
kan gedacht worden aan adviezen over de aanpak van de 
verkeersinrichting maar ook campagnes in de buurt om 
bewoners mee te krijgen in het gewenste verkeersgedrag. 

Om deze activiteiten in buurten breder uit te zetten zijn 
procesbegeleiders nodig. Want hoe onderzoek je wat het 
verkeerprobleem is in een buurt? Welke oplossingen zijn 
mogelijk en hoe bereik je dat? In Oost nemen een tiental 
toekomstige procesbegeleiders deel aan een cursus 
wijkgericht werken. De procesbegeleiders krijgen tips en 
adviezen voor het begeleiden van bewonersgroepen met een 
klacht over verkeersveiligheid. 

Deelnemer Yvonne Franssen:
    "In onze huidige maatschappij is het minder overheid en 
meer burgerparticipatie. Hierop sluit de cursus -Wijkgericht 
Werken - naadloos aan en komt dan ook met goede 
handvatten om in dorp, wijk en buurt aan de slag te gaan 
met inwoners die de verkeerveiligheid in hun omgeving 
onveilig vinden.
Na twee bijeenkomsten heeft de cursus mij de inspiratie 
gegeven om een slapende onveilige situatie in ons dorp weer 
op te pakken en medestanders te vinden, zoals dorpsbelang, 
ondernemersvereniging en winkeliersvereniging, om 
gezamenlijk aan de slag te gaan en het gehele dorp weer 
mee te krijgen om dit project tot een eindfase te brengen 
waar een ieder zich in kan vinden. 
HEB JIJ OOK EEN ONVEILGE SITUATIE IN DE BUURT? 
 Trek de stoute schoenen aan en ga de cursus wijkgericht 
werken volgen. Het helpt!
 
Om aan voldoende nieuwe procesbegeleiders te komen is in 
overleg met Rastergroep in Deventer afgesproken dat deze 
cursus nu ook aangeboden wordt aan opbouwwerkers in 
Deventer. Meldingen van verkeersonveilige situaties worden 
in samenwerking met de opbouwwerkers en bewoners 
opgepakt. De opbouwwerkers krijgen tips vanuit Steunpunt 
Oost over middelen, instrumenten en methodes van VVN. 

 

Gordel om! ook achterin
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In het zonnetje gezet…
Afgelopen zomer zijn er weer enkele VVN vrijwilligers 
onderscheiden:
De heer Ben Groenen ontving de Zilveren Waalbrugspeld 
voor zijn verdiensten voor Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Nijmegen gedurende 25 jaar. Al die jaren heeft hij zich 
ingezet voor vooral de verkeerseducatie op de basisscholen. 
Het verkeersexamen, fietskeuringen, organiseren van 
verkeersdagen; nooit werd er vergeefs een beroep gedaan 
op Ben Groenen.

 

De heer Harm Bos uit ’t Harde ontving de waarderingsspeld 
met bijbehorende oorkonde  voor 50 jaar inzet uit handen 
van wethouder Henk Wessel. De wethouder wilde perse de 
speld zelf overhandigen, want het komt niet vaak voor dat 
iemand zich op vrijwillige basis zoveel jaren inzet voor een 
organisatie. Als man van de praktijk heeft Harm Bos de lokale 
schoolverkeersbrigades veiliger gemaakt door hun stopbord 
te voorzien van een rood knipperlicht. Hij haalde hiermee 
zelfs het Jeugdjournaal.

De Heer Jan van Zanten uit Wijchen en Loet van Beek uit 
Gendringen ontvingen een lintje als beloning voor hun inzet 
voor o.a Veilig Verkeer Nederland. Jan is reeds vele jaren 
actief als verkeersvoorlichter in het district Gelderland en Loet 
van Beek is jarenlang actief geweest als voorzitter van de 
VVN afdeling Gendringen. Loet werd benoemd tot Ridder in 
de orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, de Koninklijke 
onderscheiding voor militairen.

 

 

 

Ben Groenen

Harm Bos

Loet van Beek

Namens alle medewerkers en bestuur van Veilig Verkeer Nederland regio Oost; van harte gefeliciteerd!



Buitenspeeldag met thema verkeer
Bij het meldpunt van VVN kwam eind vorig jaar een melding 
binnen van speeltuinvereniging de IJssel uit Deventer. 
De speeltuinvereniging wilde aandacht voor de verkeersveilig-
heid bij de uitgang van de speeltuin. Veilig Verkeer Nederland 
zocht contact met verkeersouders in de omgeving. 
De verkeersouders van de Wilkeshuisschool wilden graag 
meewerken. De oversteekvoorziening  bij de school was ook 
al langer een zorgpunt. 
In een werkgroep zijn oplossingen bedacht voor zowel de 
schoolomgeving als de speeltuin. Een van de gezamenlijke 
acties was een buitenspeeldag in de speeltuinen in de wijk. 
In de ochtenduren kregen de kinderen een les veilig 
oversteken op school. De kinderen kregen een informatie-
brief mee naar huis. Ouders en kinderen konden meedoen 
aan een verkeersquiz en werden uitgenodigd om in de 
middag in de speeltuin te komen.  In de middag waren er 
leuke activiteiten met het thema verkeer in de speeltuin. 

 Deventer televisie heeft de kwestie bij de speeltuin en de 
Wilkeshuisschool uitgezonden. 
(http://www.youtube.com/watch?v=D_d2XkMQKCU)

Veel animo voor scootmobielcursus 
Dinkelland
Om de rijvaardigheid van scootmobielgebruikers te 
ver-beteren, organiseerde VVN Dinkelland samen met 
Steunpunt Oost een cursus in Denekamp. Hiervoor hadden 
zich 30 cursisten aangemeld. In de prachtige raadszaal van 
het gemeentehuis werd  de kennis op het gebied van de 
verkeersregels opgefrist. Daarna volgde het praktijkgedeelte. 
De deelnemers voerden onder begeleiding behendigheids-
oefeningen uit op het plein. Bedoeling hiervan is dat de 
deelnemers  vertrouwd raken met de technische  mogelijk-
heden van het vervoermiddel. Of zoals een cursiste 
verwoordde: “Eerst durfde ik niet goed, maar door deze 
cursus ga ik zeker vaker op pad met mijn scootmobiel”.  

Na de intensieve training werd het gezelschap getrakteerd op 
een heerlijke lunch. Alle deelnemers hebben een exemplaar 
van het boekje ‘Rijwijzer voor de scootmobiel’, een verkeers-
hesje en een certificaat van deelname ontvangen. Proficiat!

 

Waarschuwend vingertje!
VVN afdeling Steenwijkerland wil graag een bijdrage leveren 
aan veilig verkeer. Zeker binnen de 30 km zone ontbreekt het 
de politie aan tijd en geld om daadwerkelijk snelheidscon-
troles uit te voeren. Afdeling Steenwijkerland heeft een 
snelheidsmeter aangeschaft en gaat daarmee  bij scholen en 
bij kritieke punten de snelheden meten. Bij overtreding zal er 
een waarschuwend vingertje worden opgestoken. “Wij zijn 
wel van mening dat er een registratie moet plaatvinden van 
het aantal overtreders en met welke snelheden. Deze 
informatie willen wij regelmatig doorspelen aan de politie 
zodat men inzage krijgt in het verkeersgedrag”, aldus Ger 
Vriend van de afdeling Steenwijkerland. 
 
Op de locaties waar de afdeling al heeft gemeten zijn de 
omwonenden enthousiast over dit initiatief en na een uurtje 
meten is het merkbaar dat het verkeersgedrag zich aanpast. 
Indien VVN afdeling Steenwijkerland metingen herhaalt is 
de verwachting dat het invloed zal hebben op het 
verkeersgedrag.

Buitenspeeldag in Deventer

Slalom aangepast

30 wel zo prettig!



Maatschappelijke stage
Claudien ten Velde, scholiere middelbaar onderwijs te 
Zutphen. Heeft haar maatschappelijke stage bij VVN 
afdeling Zutphen uitgevoerd. Hier volgt haar verslag:

2 weken voor het verkeersexamen moesten alle 11 leerlingen 
die hieraan mee zouden helpen bij elkaar komen. Wij kregen 
te horen wat wij moesten doen en waar wij op moesten 
letten.
Het belangrijkste, bij de controleposten, was het kijken of de 
leerlingen van groep 7 die het verkeersexamen moesten doen 
de verkeersregelen goed uitvoerden.:
- op het asfalt rijden
- achteromkijken bij het afslaan
- de hand uitsteken
- voorrang verlenen
- een grote bocht maken bij het linksaf slaan.

Ik kwam samen met Simone aan de op parkeerplaats van 
PP4, de Plotter en de Wegwijzer.
Vandaar uit werd ik met een auto naar mijn post gebracht. Ik 
was post 3 op de kruising van de Thorbeckesingel en de van 
Heemstrastraat. Ik kreeg een stoel en parasol mee. En ook 
een map voor de aantekeningen. In totaal waren er 7 
controleposten verdeeld over de route.
Tussendoor kwamen ze nog langs met koffie. Omdat ik dat 
niet lust kreeg ik later nog sinaasappelsap.
Tussen de middag werd ik met de auto opgehaald en werd ik 
weer naar PP4 gebracht. 
Alle aantekeningen werden bekeken om te kijken of er 
fouten waren gemaakt. Daarna gingen wij samen eten. Bij 
mijn post werden wel een paar fouten gemaakt zoals het 
vergeten van de hand uitsteken of het maken van een grote 
bocht.

Na de pauze werd ik weer naar mijn controlepost gebracht. 
Er moesten nog 12 leerlingen fietsen. Na afloop werden weer 
de aantekeningen doorgenomen. En was het examen 
afgelopen. De kinderen kregen als afsluiting een pakje sapje 
en een sleutelhanger. Een paar kinderen hebben het examen 
helaas niet gehaald.

Ik vond dit een hele leuke maatschappelijke stage. 
Het was een leuke dag. Helaas heeft het deze ochtend 
gehageld. De kinderen werden nat van het fietsen.

Claudien ten Velde

EVEN VOORSTELLEN

Hallo,
Wellicht zullen sommigen onder u mij al kennen. Ik duik 
namelijk regelmatig op bij een school of elders in de wijk. 
Ik ben Emmy Kleinsmann en sinds april werk ik bij het Regio-
naal Steunpunt Oost.
 
Mijn werkgebied is Gelderland en dan vooral de Stadsregio 
Arnhem/Nijmegen. Ik ondersteun er verkeersouders en hoop 
hen te inspireren en enthousiasmeren. Ook  stimuleer ik 
scholen die nog geen verkeersouder hebben om er een aan 
te stellen. Want verkeersouders maken het verschil! Met 
kleine of grote acties, veel of minder inzet, dat maakt niet 
uit. Belangrijk is dat er een contactpersoon is die op de 
hoogte is van allerlei projecten, producten, activiteiten en 
mogelijkheden. En daar ga ik voor.

In wijken en buurten ben ik ook actief. Samen met bewoners 
zoeken we uit wat we kunnen doen om verkeersonveilige 
situaties te verbeteren. En zoals iedereen wel aanvoelt gaat 
het dan vaker om gedragsverandering  dan om het plaatsen 
van het zoveelste waarschuwingsbord. Ik trek niet de kar 
maar ondersteun de inzittenden. Insteek is dan ook de 
bereidheid van mensen om zelf actie te ondernemen. 
Bewoners in Azewijn noemen hun verkeersveiligheidsproject 
heel terecht ‘Verkeer in de spiegel’, met als achterliggende 
gedachte dat je niet alleen naar de ander kijkt maar vooral 
ook naar je zelf. Een verkeersveilige leefomgeving maak je 
uiteindelijk samen.

Tot ziens bij u in de buurt.
Praktisch verkeersexamen

Emmy Kleinsmann – e.kleinsmann@vvn.nl



Mijn naam is Jeannette Eggink.
Vanaf september ben ik werkzaam bij VVN, Regio Oost en 
treed ik in de voetsporen van Kim Halfman. Ik ben getrouwd 
met Bert en heb twee kinderen. In mijn vrije tijd speel ik 
graag volleybal, of ben ik in of rond ons huis bezig. Vanuit 
verschillende organisaties neem ik administratieve ervaring 
mee, die binnen VVN van toepassing komen. Voor allerhande 
vragen, opmerkingen of verbeteringen houd ik mij aanbevo-
len, want samen maken we VVN!

Hallo, mijn naam is Alexander Land. Vanaf 5 september 
ben ik werkzaam op steunpunt Oost als nieuwe stagiair. Net 
zoals Zeno, Bart, Robin en Evert-Jan zal ik hier werkzaam zijn 
voor een periode van 100 dagen tot aan ongeveer halver-
wege februari.
 
Ik zal 4 dagen per week in Zutphen zitten en 1 dag in 
Amersfoort. Ik weet nog niet welke. In Amersfoort krijg ik 
begeleiding van Jenno Kootstra en in Zutphen word ik 
begeleid door Tiny Limbeek.
 
Ik heb voor Veilig Verkeer Nederland gekozen als stageplek 
omdat ik de interactie tussen belanghebbenden interessant 
vind. De sociale kant van het werkveld interesseert mij dus. 
Zo heeft het werk ook wat afleiding. Om te beginnen heb ik 
alvast maar even een melding ingevuld op het meldpunt 
Veilig Verkeer. Ik volg de opleiding Mobiliteit ( voorheen 
genoemd Verkeerskunde) op Windesheim te Zwolle. Daar 
ben ik een 4de jaars scholier.

Maar nu even wat dingen die echt over mij gaan. Ik ben 23 
jaar en ik woon in het kleine stadje Elburg. Hier woon ik al 
sinds een paar dagen na m’n geboorte, met mijn ouders en 
broertje. 
Doordeweeks ben ik een scholier, maar op de zaterdag word 
ik een postbode. Dit doe ik al 5 jaar, dus ik word steeds 
bekender in het kleine Elburg. 
Om de post te kunnen bezorgen heb ik helaas moeten 
stoppen met volleyballen, dat heb ik een jaar of 4 gedaan. 

Ik ben hier bovenal om veel ervaring op te doen, en ik neem 
aan dat dat zal lukken. Ik ben alleen niet van plan om 
verschrikkelijk veel koffie te drinken.

VERKEERSOUDER

Nieuw op www.veiligverkeernederland.nl
Om op een leuke en eenvoudige wijze de verkeersveiligheid 
onder de aandacht te brengen van de ouders, kan je een 
grappige cartoon in de schoolkrant plaatsen. Elke maand 
staat er op het beveiligde deel van de Verkeersouder website 
een nieuw cartoon met uitleg.

Wisseling van de wacht? Vertel het ons!
Als VVN-verkeersouder bent u dé spin in het web als het 
gaat om schoolverkeersveiligheid op uw school. Het is dan 
ook belangrijk voor een goede organisatie dat VVN een 
up-to-date verkeersouderbestand heeft en altijd snel de 
juiste verkeersouder kan bereiken.

Geef wijzigingen daarom altijd aan ons door. Laat het VVN 
weten als u geen verkeersouder meer bent en meld een 
eventuele opvolger direct bij aan bij VVN. Dat geldt ook voor 
veranderingen zoals verhuizingen, naamsveranderingen van 
de school, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen.

Jeannette Eggink

Alexander Land

Voor de schoolkrant



De stand van zaken

Succesverhaal uit …Olst
“ 3 basisscholen, samen goed voor ca. 520 leerlingen, staan 
binnen een staal van 100 meter in een woonwijk met smalle 
straten zonder noemenswaardige parkeerruimte. Dit is in het 
kort de schoolomgeving in het dorp Olst.
Tel daarbij op een aangrenzende doorgaande weg met veel 
vrachtverkeer, geen verkeerslichten en geen verkeersbriga-
diers in de ochtend. De verkeershectiek 's morgens en 's 
middags laat zich dan niet moeilijk raden...
Als verkeersouder probeer ik mee te praten over verbeter-
mogelijkheden en geef ik tips en trucs  hoe te overleven in de 
gegeven (verkeers)situatie. Gelukkig werken de verkeersoud-
ers van de 3 scholen goed samen met elkaar en met ouder-
raden, directies, bewonersgroepen, VVN en de gemeente.
En dat is wel nodig ook, want na de zomervakantie was een 
grote reconstructie in de wijk gepland, gelijktijdig met werk-
zaamheden aan de riolering!

Dat betekent veel overlast, met opengebroken straten en 
stoepen, die maar liefst driekwart jaar zou duren. Tijdens de 
fase van de planvorming hadden de verkeersouders en 
andere betrokkenen een actieve rol. 
De ouders hebben we, samen met de schoolleiding, tijdig en 
helder ingelicht  over maatregelen die iedereen zelf kan 
nemen om met de overlast om te gaan. Niet enkel gaan 
roepen dat je het beste lopend moet gaan, maar bijvoorbeeld 
ook wijzen op alternatieve parkeermogelijkheden in het dorp. 
Nu enkele weken na de vakantie zie je toch ander gedrag; 
meer drukte bij de oversteekplaatsen, meer fietsen in de 
stalling en ouders die de auto even verderop parkeren en met 
hun kind de schoolomgeving in lopen.  
Ouders geven regelmatig terug dat de actieve en vooral 
positieve benadering goed is overgekomen.
Straks in de vernieuwde schoolomgeving is de auto te gast,  
komt er eenrichtingsverkeer en is er vooral veel ruimte om te 
fietsen en te lopen.  Als ouders en kinderen maar ook als 
omwonenden wil je straks niet anders.”

Hette Koopmans

Een verkeersouder uit …Renkum 
Renkum, 
Verkeersouder Daniëlle Wessels van de Prinses Beatrixschool 
in Renkum is enthousiast als ze vertelt over de verkeers-
activiteiten die ze organiseren op school. 
‘In het begin van het schooljaar plaatsen we bij de ingang 
van de school grote borden met verkeersregels die gelden 
rond de school. Zo maken we de ouders weer even bewust 
van het gewenste gedrag.’ De borden zijn gemaakt tijdens 
de verkeersweken die ze in het voorjaar hebben gehouden.  
‘Eén van de ouders heeft een drukkerij en die heeft mooie 
borden gemaakt en geplastificeerd. Nu kunnen ze dus ook 
buiten staan als het regent. We bewaren ze op zolder en 
elke keer als we een verkeersactie hebben zetten we ze 
weer buiten. 

Overlast in Olst Veegactie Renkum

Aantal Verkeersouders september 2012
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Ook leerlingen schakelen ze in bij de acties: ‘af en toe vegen 
die  de stoep voor de ingang schoon want die staat vaak vol 
met ouders en fietsen ‘. Voor de aanpak van foutparkeerders 
hebben ze een opbouw aan activiteiten: ‘de eerste week 
belonen we mensen die goed parkeren met een bonbon. 
De week erna krijgen de foutparkeerders van ons een 
‘waarschuwingsbon’  en daarna wordt het menens: dan 
komt de politie en worden er echte bekeuringen uitgedeeld.‘

Samen met een verkeersouder’maatje’, een leerkracht en de 
directeur zit Daniëlle in de verkeerswerkgroep van de school.  
‘Voor de organisatie van de verkeersweken hebben we veel 
gebruikt gemaakt van de handleidingen van VVN. We 
hebben een protocol voor oversteekbrigadiers gemaakt en 
een richtlijn voor fietsen in groepen. Het parkeren is nu wel 
beter geworden na alle acties maar we blijven herhalen want 
je hebt elk jaar ook weer met nieuwe ouders te maken. 
Het draaiboek voor volgend jaar ligt dus al klaar.’   

In beeld: de contactpersoon voor verkeersouders in 
…gemeente Twenterand
Ze staat bij VVN geregistreerd als verkeersouder contactper-
soon maar  in Vriezenveen is Fenje Nevenzel bij de basis-
scholen en de gemeente beter bekend als de projectleider 
verkeersouders aldaar.

Want naast een goedlopend netwerk van verkeersouders 
onderhouden, maakt ze ook een planning voor alle 
activiteiten die op de scholen uitgevoerd worden en heeft ze 
goede contacten met de afdeling en de gemeente. Een 
aantal keer per jaar organiseert ze een vergadering waarbij 
verkeersouders en gemeente aanwezig zijn. Hier worden 
nieuwe verkeersouders ingewerkt, worden de wensen geuit 
en een planning gemaakt. Ook bespreken ze gevaarlijke 
verkeersituaties rondom de school.
Het motto van Fenje is dat structuur, duidelijkheid geeft. 
Daarnaast hoeft niet elke school apart het wiel uit te vinden. 
Door samen te werken maak je het echt makkelijker met 
elkaar. Maar ze doet het zeker niet alleen. De rol van de 
verkeersouders is heel groot: ‘ ik heb ze ook echt nodig, we 
zijn een team. Als de verkeersouders er niet zijn dan kan ik 
ook niet veel beginnen. Wat ik in grote lijnen opstart, maken 
zij verder af en verdelen de taken.

Kortom: Ze zijn heel belangrijk en onmisbaar en dat laat ik ze 
merken door ze te bedanken voor hun inzet en hun 
betrokkenheid en een lekker gebakje.

Oproep volgende nieuwsbrief: 
Welke verkeersouder of contactpersoon wil zijn/haar verhaal 
vertellen over  verkeersactiviteiten in de winter?? Leuke foto’s 
zijn ook van harte welkom!

VVN en gemeente Heerde starten 
jeugdverkeersraad

VVN-Heerde heeft het initiatief genomen dit jaar actief aan 
de slag te gaan met een jeugdverkeersraad. Waar komen 
kinderen in de gemeente Heerde gevaarlijke of moeilijke 
verkeerssituaties tegen? Hoe ervaren ze dat en hoe kunnen 
gevaarlijke situaties samen met de gemeente worden 
opgelost? Dat kunnen kinderen van rond de tien jaar zelf 
heel goed aangeven.

De jeugdverkeersraad is eind april gestart in de raadzaal van 
het gemeentehuis in Heerde. Van bijna elke school neemt 
een leerling uit groep 7 zitting in deze raad. Om een goed 
beeld te krijgen van de situaties waar de kinderen mee te 
maken hebben, hield VVN-Heerde een verkeersenquête 
onder alle leerlingen uit groep 7. Met de informatie uit de 
enquête en het Verkeersacitieboek voor kinderen. is de 
jeugdverkeersraad aan de slag gegaan. Het resultaat 
varieerde van snelheidsmetingen tot complete werkstukken. 
Sommige kinderen hielden zelfs een presentatie in hun eigen 
klas. De resultaten zijn door VVN gebundeld en door de 
kinderen aan verkeerswethouder Van der Stege en burge-
meester Pijnenburg aangeboden.

Artikel over de presentatie van het rapport 
http://www.veluweland.nl/lokaal/jeugdverkeersraad_heerde_geeft_
nuttige_adviezen_27891246.html

Download het verkeersactieboek
http://www.veiligverkeernederland.nl/system/files/verkeersactieboek+
voor+kk2010lr.pdf

VVN-Heerde en de gemeente Heerde vinden het belangrijk 
om jonge verkeersdeelnemers een platform te bieden voor 
verkeersveiligheid. "Zo kunnen we het verkeer door de ogen 
van de kinderen bekijken," aldus projectleider Arend 
Strikwerda. "Met de kinderen uit de jeugdverkeersraad 
hebben we afgesproken dat we doorgaan met de bijeenkom-
sten, maar ook in actie komen."Zo initieerde de jeugdver-
keersraad een moeilijk oversteekpunt en werkten de kinderen 
actief mee aan het regionale startmoment voor de campagne 
"De scholen zijn weer begonnen" in Heerde. De volgende 
stap is om verkeers-ouders in het proces te betrekken en ze 
te koppelen aan de kinderen uit de jeugdverkeersraad. 
Op die manier kunnen zij elkaar versterken bij verkeers-
activiteiten op school. 

Fenje Nevenzel

Verkeersactieboek



Groots evenement in Gelderland 
en Zeewolde

De scholen zijn weer begonnen
Zes oversteekacties in Gelderland
Tussen 16 en 31 augustus vonden bij zes basisscholen 
verspreid over heel Gelderland opvallende stop- en overs-
teekacties plaats. Onder begeleiding van lokale wethouders 
attendeerden kinderen vanaf groep 6, passerende automobil-
isten op de start van het nieuwe schooljaar. Er is gekozen 
voor leerlingen vanaf groep 6, omdat juist deze leerlingen 
vaak zelfstandig –lopend of fietsend- naar school gaan en 
dus actief deelnemen aan het verkeer. Tijdens de overs-
teekacties in Zevenaar, Heerde, Vorden, Voorthuizen, Lochem 
en Culemborg, hielden politieagenten het verkeer staande, 
waarna schoolkinderen de automobilisten een paar vragen 
stelden over hun verkeersgedrag.

De actie was niet alleen gericht op de campagne "De scholen 
zijn weer begonnen", maar bracht ook de oversteekplaatsen 
onder de aandacht van weggebruikers. Volgens de deelne-
mende kinderen is dit hard nodig. "Niet iedereen stopt voor 
het zebrapad en auto's rijden hier erg hard." vertellen 
Anne-Marie en Vera uit groep 8 van de Van den Berghschool 
uit Voorthuizen." Ze werkten enthousiast mee aan de actie in 
en deelden folders en doosjes pepermunt uit. Jens, voor de 
actie speciaal verkleed als zebra, ving de kinderen die om 
12.00 uur uit school kwamen op bij het zebrapad en vestigde 
daarmee nog eens extra de aandacht op de oversteekplaats.

Zeewolde
In de provincie Flevoland vond het regionale startmoment
"De scholen zijn weer begonnen" plaats in de gemeente 
Zeewolde. Ruim 200 kinderen van in het totaal 6 basischolen 
werkten aan de actie mee. Vanuit de twee verste punten van 
Zeewolde startten twee basisscholen aan een fietstocht door 
Zeewolde, onderweg sloten kinderen van de andere basis-
scholen zich aan en vormden zo een lange stoet richting het 
centrale Kerkplein. Onderweg werd er op twee plaatsen een 
oversteekactie gehouden door kinderen van basisschool 
Panta Rhei en basisschool de Kiekendief. Op het Kerkplein 
aangekomen was er feest en lieten de kinderen, onder 
aanvoering van wethouder Hendrik de Vries, ballonnen op 
en gaven daarmee ook het signaal door aan de rest van 
Nederland. De meeste ballonnen kwamen terecht in Drenthe, 
waar de scholen de week erna van start gingen.

De acties waren een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland en de 
gemeente Zeewolde en werden mede mogelijk gemaakt 
door de inzet van verkeersouders, basisscholen, politie, 
verkeersregelaars en gemeenten.

Voor een impressie van de acties zie onderstaande links

Gelderland
• http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-   
 1/1724311/Campagne-De-scholen-zijn-begonnen-van-start.htm
• http://www.youtube.com/watch?v=Gjni5u4K-TY
• http://www.youtube.com/watch?v=7xjJnYmdrG0

Flevoland
• http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/94122/campagne-  
 scholen-begonnen-afgetrapt

Ballonnen in Zeewolde

De oversteekactie



Gezocht: Transport- of vervoersbedrijven 
in Gelderland die een bijdrage willen leveren 
aan het dode hoekproject Veilig op weg. 

Wij zoeken vrachtauto’s en chauffeurs. Mensen die kinderen 
op een pakkende wijze uitleggen waarom bestuurders van 
grote voertuigen hen niet zien en welke grote gevolgen dit 
kan hebben. Voor de kinderen een onvergetelijke ervaring. 
Voor bedrijven een kans om direct bij te dragen aan verkeers-
veiligheid. Een mooie activiteit waar het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen helemaal tot z’n recht komt.

Zijn er in uw werkgebied bedrijven die lokaal betrokken zijn? 
Kent u beroepschauffeurs die best een dode hoekles willen 
draaien op de basisschool? 

Graag komen wij met hen in contact. 
Veilig Verkeer Nederland district Gelderland, 
steunpuntoost@vvn.nl of 0575510144.

TVL: Twents verkeersveiligheidslabel
Het eerste Twents verkeersveiligheidslabel is in Enschede op 
31 mei 2012 door wethouder Hans van Agteren uitgereikt 
aan de Paus Joannesschool. Het label is een initiatief van de 
gemeente Enschede en de Regio Twente. Met dit label 
(certificering) kan een school zich, wat de verkeersveiligheid 
betreft, onderscheiden van scholen waar verkeerseducatie 
nog niet hoog op de agenda staat. De uitreiking op deze 
school is een echte feestmorgen geworden, zowel voor de 
verkeersouders, het team als de kinderen. Er waren verschil-
lende verkeersactiviteiten uitgezet. De uitreiking van het 
Label is mede te danken aan de geweldige inzet van de beide 
verkeersouders Marlies Beunders en Helen Kleinlugtenbeld.
Een filmverslag over het uitreiking is te vinden op 
www.youtube.com onder het kopje ‘Eerste verkeersveilig-
heidslabel Overijssel’

Een school die het Label wil halen, moet o.a. structureel 
aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

1. Verkeerseducatie is opgenomen in het 
 schoolwerkplan
2. Verkeersonderwijs wordt theoretisch en 
 praktisch gegeven en er zijn verkeersprojecten
 op school.
3. Aan een verkeersveilige schoolomgeving wordt
 gewerkt, ook aan veilige school/thuisroutes
4. Ouders zijn betrokken bij verkeerseducatie, en
 de school heeft een verkeersouder

 

 

Overijssel: woensdag 24 oktober om 18.00 
Locatie: Best Western Hotel de Zwaan
Kerkstraat 2, 8102 EA te Raalte
 
Gelderland: dinsdag 9 oktober om 18.00
Locatie: Fort Bronsbergen
Bronsbergen 25, 7207 AD te Zutphen
 
Flevoland: dinsdag 30 oktober om 20.00
Locatie nog onbekend

districtsledenvergaderingen

In navolging van vorig jaar biedt 
Veilig Verkeer Nederland ook dit 
jaar weer fietsverlichtingsacties 
op basisscholen aan in de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen. 
Deze acties zijn onderdeel van de 
bredere fietsverlichtingscampagne
 "Ik val op in Gelderland" van het 
ROVG.
 

Heeft u belangstelling, 
neemt u gerust contact op via  
info@daansteenman.nl
 
Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op 
www.daansteenman.nl

Hebbes!
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