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2010 is het tweede jaar van de plaatselijke afdeling van VVN Steenwijkerland. De gemeente 
Steenwijkerland bestaat in 2011 al weer 10 jaar en vormde voorheen de gemeenten 
Steenwijk, Brederwiede en IJsselham. Als plaatselijke afdeling richten we ons vooral op 
educatie door en voor de gehele gemeente. 
 
Voor 2010 is er een jaarwerkplan opgesteld waarbij de nadruk op educatie ligt.  
Onderstaande projecten hebben we uit kunnen voeren: 

o Dode hoek project     400 leerlingen (basisschool) 

o Voorlichtingsavonden   175 personen  

o Fietsverlichting acties    500 leerlingen (basisschool) 

o Snelheidsmeting bij scholen     25 leerlingen 

o Toyota testdag    150 personen  

o Kinderen anders naar school     75 ouders 

o Fietsvaardigheidstraining     25 deelnemers  

o Scootmobielcursus               30 deelnemers  

o BROEM       25 deelnemers  

o Verkeersveiligheidstraining (avonden) 200 bezoekers  

o Verkeersveiligheidstraining (testbaan)     40 deelnemers    

o Verkeerscontroles (2 acties)                         1200 automobilisten   

o BOB-acties (1 actie)    700 automobilisten   

 
Aan het praktisch verkeersexamen dat op 22 april 2010 alleen in Steenwijk is gehouden 
hebben 400 basisschoolleerlingen van diverse basisscholen meegedaan.  
 
In de uitbreiding van verkeersouders voor een 20-tal scholen in 2010 zijn we niet geslaagd. 
Omdat we als VVN Steenwijkerland dit buitengewoon belangrijk vinden zullen we in 2011 
nog meer hierop inzetten. Onze doelstelling blijft dat op iedere school een verkeersouder 
moet komen en onze doelstelling voor 2011 is opnieuw inzetten op 20 scholen.  
De mogelijkheid om een schoolpleinpakket te huren zullen we opnieuw onder de aandacht 
brengen. Hier kan nog meer gebruik  van gemaakt worden.  
 
Voor ouderen hebben we in 2010 ingezet op fietsvaardigheidstraining, een BROEM en een 
scootmobielcursus. Het enthousiasme van de deelnemers is een reden om dit ook in 2011 
opnieuw te organiseren.  
 
In 2011 wordt er door de Gemeente Steenwijkerland, VVN Steenwijkerland en RSOB in 
samenwerking met Timpaan Welzijn Overijssel een Blijf Mobiel Beurs georganiseerd.       
Deze beurs wordt gehouden in de Meenthe te Steenwijk.  
Voorheen werd deze beurs gezamenlijk georganiseerd door de gemeenten Staphorst, 
Steenwijkerland en Zwartewaterland. 
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Bij scholen of op de school-thuisroutes van basisschoolkinderen in de nabijheid van de 
scholen wordt soms geklaagd over te hard rijden door automobilisten. Hierdoor ontstaat het 
gevoel van onveiligheid en kunnen zich daadwerkelijk verkeersonveilige situaties voordoen. 
Als pilotproject hebben 23 leerlingen van groep 7 van de Don Boscoschool in 
Steenwijkerwold op 28 april 2010 i.s.m. VVN en de politie snelheidsmetingen uitgevoerd. 
Met behulp van een matrixbord werd de snelheid gemeten en deze is direct afleesbaar. 
Automobilisten worden door een agent staande gehouden en door de kinderen van groep 7 
aangesproken op hun rijgedrag. Iemand die zich aan de snelheid gehouden heeft wordt 
beloond met een groen lintje aan de autospiegel of deurkruk en iemand die te snel heeft 
gereden krijgt het verzoek voortaan rekening te houden met zijn/haar snelheid.  
Deze pilot zal in 2011 voortgang vinden bij andere scholen die eveneens kampen met een te 
hoge snelheid in hun schoolomgeving. 
 
Op de verkeersveiligheidstraining (avonden) in de wijken kregen we niet het publiek dat we 
hier graag wilden zien. Daarom is de inzet veranderd naar de jonge bestuurders, juist omdat 
daar de ongevallen in verhouding veel zijn. Als VVN Steenwijkerland hebben we jongeren in 
het centrum aangesproken en hen een gratis training aangeboden. De reacties op deze 
trainingen waren zeer positief en besloten is om meer jongeren dit aan te bieden. 
Wanneer jongeren hun rijbewijs ophalen op het gemeentehuis dan kunnen ze zich 
inschrijven voor een verkeersveiligheidstraining. Deze training hoeft niet direct gevolgd te 
worden, ze mogen ook eerst enige rijervaring opdoen.   
 
Door de prima verstandhouding met politie IJsselland worden we als VVN Steenwijkerland 
steeds meer betrokken bij acties. Bij algehele of BOB-controles zijn we aanwezig en belonen 
correct verkeersgedrag met een presentje. 
 
Ook in 2010 zijn er bestuurswisselingen geweest. Momenteel zijn we met 8 bestuursleden  
en we zullen er alles aan doen om niet aan slagkracht in te leveren.  
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:  

 Voorzitter:    T. Gernaat (Tilko)  
 Vice- voorzitter:   C.C. Meijer-Petiet (Chantal)  
 Secretaris:    H.R. Bijkerk (Henri)  
 Penningmeester:   F. de Wit (Freek)  

   
De overige bestuursleden zijn:   

 A. Doorenspleet (Antje)  
 H. Hoekstra (Hessel)  
 J.F. van Veen (Jan)  
 A. M. Wouterson (Arnold)  

 
Eind 2010 hebben we een website laten ontwikkelen die in de loop van 2011 ingevuld zal 
worden en daarna online gaat. We hopen hiermee veel informatie te verstrekken over 
verkeer en  verkeersveiligheid en als plaatselijke afdeling van VVN beter herkenbaar te zijn. 


