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Verkeersveiligheid en infrastructuur 
 

Een jaar is snel voorbij maar wanneer we terugkijken kunnen we 
ook constateren dat de ontwikkeling op gebied van verkeer en 
verkeersveiligheid in onze gemeente niet heeft stilgestaan.  
 

Ook in 2013 is er zowel op gebied van infrastructuur en educatie 
veel gebeurd. Voortgaande gesprekken tussen de gemeente 
Steenwijkerland en de provincie Overijssel hebben er toe geleid 

dat in 2014 aandacht komt voor de Ruxveenseweg en dat er een 
rotonde aangelegd wordt ter hoogte van de 
Hooidijk. Deze rotonde zal zorgen voor een 

goede verkeersafwikkeling en  de kans op 
ongevallen sterk verminderen.  
 

In december is er een plan voorgelegd om de Zuidveenseweg ter 
hoogte van Zuidveen aan te pakken. Door het samenvoegen van 

diverse budgetten is € 1.500.000 beschikbaar en kan de weg incl. 
riolering aangepakt worden en krijgt deze een uitstraling die beter 
past bij de dorpskern van Zuidveen. Een voetgangersoversteek-
plaats die geen directe verbinding heeft met het voetpad wordt 
vervangen door een oversteekplaats voor fietsen en de plaats 
waar voetgangers over kunnen steken wordt opvallender aange-
geven. Bij het gemaakte ontwerp is er naast aandacht voor ver-
keersveiligheid en veilig kunnen oversteken ook een goede door-
stroming van het verkeer van groot belang.  

 
 

 
 



 

De verkeersveiligheid van de kruising Gasthuislaan / Schansweg 
wordt belangrijk verbeterd. De komgrens wordt verplaatst en de 

rotonde Zuidveenseweg / Ruxveenseweg komt hiermee buiten 
de bebouwde kom te liggen. Fietsers hebben daar geen voorrang 

op het overige verkeer. Daarmee wordt de afwijkende verkeers-
situatie voor deze rotonde weer gecorrigeerd en is de voorrangs-

situatie voor alle rotondes in Steenwijkerland weer gelijk. 
 

 

Verkeersveiligheid en educatie 
 
Educatie is voor VVN Steenwijkerland een sleutelwoord. In het 
afgelopen jaar heeft de snelheid in de schoolomgeving onze aan-
dacht gehad en zijn bij nagenoeg alle scholen snelheidsmetingen 
gedaan. Aandacht voor de jongere verkeersdeelnemer in de 
schoolomgeving vindt iedereen belangrijk maar tijdens de snel-
heidsmetingen constateren we dat het toch vaak ‘gehaaste’    
ouders zijn die hier de maximum snelheid overschrijden.  
Leerlingen kunnen betrokken bij de snelheidsmetingen bij    
scholen, zij delen dan lintjes uit aan automobilisten die zich aan 
de snelheid houden. Groep 7/8 krijgen te maken met een     
technische controle van hun fiets en nemen daarna deel aan het 
praktisch verkeersexamen. Ook krijgen ze inzicht in het gevaar 
van de dode hoek wanneer ze naast een vrachtwagen staan. 
 
Ook ouderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer en 
daarom organiseren we een fietsvaardigheidstraining en een 
scootmobielcursus, bijscholing verkeersregels en de BROEM.  
 
Om de diverse verkeersdeelnemer meer begrip voor elkaar te  
laten krijgen zijn we bezig met het organiseren van een groot 
evenement in de directe omgeving van ‘de Meenthe’.  
Op 10 mei 2014 is daar de ‘Dag van verkeer en mobiliteit’ waar 
we veel bezoekers verwachten. Een interessante dag voor alle 
weggebruikers waar veel bedrijven uit Steenwijkerland zich     
zullen presenteren.  



 

Afscheid Freek de Wit 
 
Op zaterdag 21 september hebben we afscheid moeten nemen 
van onze penningmeester Freek de Wit. Freek heeft de strijd tegen 
de kanker in zijn lichaam niet kunnen winnen.                                 
Twee jaar nadat zijn vrouw zo plotseling 
overleed hebben we Freek in Kuinre        
begraven.  
Freek was als onderwijzer al snel begaan 
met verkeersveiligheid. Al ver voor de  
herindeling was Freek betrokken bij het 
werk van VVN in de voormalige gemeente 
IJsselham.  
Freek is jaren penningmeester geweest en 
hij was een zeer betrokken vrijwilliger bij 
VVN. Toen we in augustus bij de Meenthe       
ondersteuning gaven bij de Steenwieker 
Toorn Run kwam Freek toch even kijken 
en hebben we na afloop nog even samen 
koffie gedronken.  
Ondanks dat we wisten dat Freek deze 
strijd niet zou kunnen winnen, kwam zijn 
overlijden voor ons nog onverwacht. 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Om u beter te informeren over waar we 
ons als VVN mee bezighouden geven we 
4x per jaar een digitale nieuwsbrief uit. 
 
Wanneer u hierin geïnteresseerd bent 
mail uw gegevens dan naar onze             
secretaris: 
g.vriend@vvnsteenwijkerland.nl 
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Wegbelevingsonderzoek 
 
De gemeenten (Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst) 
in de Kop van Overijssel (KOVO gebied) willen graag inzicht krijgen 
hoe het wegbeeld in hun gemeente overkomt op de weggebrui-
ker. Ook willen de wegbeheerders een helder beeld krijgen hoe de 
weggebruiker aankijkt tegen oplossingen, situaties, bewegwijze-
ringen en de problematiek met betrekking tot de verkeersveilig-
heid in het KOVO gebied.  

Omdat het wegbeeld per weggebruiker kan verschillen, zijn er drie 
leeftijdscategorieën te onderscheiden: 
a. De jonge automobilisten van 18 – 24 jaar die in de laatste fa-

se van hun opleiding voor het rijbewijs zitten. Via 2 rijscho-
len per gemeente worden leerlingen in deze leeftijdsgroep 
ingezet om zo voor hun belangrijke informatie beschikbaar 
te krijgen voor het onderzoek. Vanuit ongevalbetrokkenheid 
is dit een zeer belangrijke doelgroep. 

b. De ervaren bestuurders in de leeftijdscategorie 25 – 60 jaar 
c. De zeer ervaren bestuurder in de leeftijdscategorie 60 + 

jaar. 
Door 58 teams is een route gereden van 127 km en alle bijzonder-
heden zijn genoteerd in verwerkt in dit wegbelevingsonderzoek. 



 

Veilig achter stuur van de scootmobiel 
 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland heeft samen 
met Timpaan Welzijn Overijssel een cursus voor scootmobiel     
gebruikers in onze gemeente georganiseerd.  

Onder leiding van ervaren VVN instructeurs worden de theorie en 
de praktijk behandeld, evenals de verkeersregels. Vooral het afleg-
gen van het oefenparcours levert altijd de nodige hilariteit op.      
Er wordt onder andere geleerd dat je in tegengestelde richting 
moet gaan hangen om niet om te vallen. Gedurende de dag wer-
den ook alle deelnemers getest op hun gehoor en gezichtsvermo-
gen aangezien horen en zien belangrijk is voor een verkeersdeel-
nemer. Voor deze cursus was zoveel belangstelling dat deze dit 
jaar twee keer gehouden is. 

 

Opfriscursus Verkeersregels 

In samenwerking met de VUSO is er ieder jaar de gelegenheid  om 
de verandering van de verkeerregels weer eens door te nemen. 
Iemand die meer dan 25 jaar geleden zijn rijbewijs gehaald heeft 
doet er goed aan om naast zijn praktische ervaring aandacht te 
geven aan de theorie. Voor velen gaat er een wereld open wan-
neer je alle veranderingen doorgenomen hebt. 



 

Bijzonder verkeersbord in Gemeente Steenwijkerland 

Wethouder van den Nouland onthult waarschuwingsbordjes 
bruggetjes Giethoorn 
 
Deze bordjes zijn geplaatst bij de steile bruggetjes over het    
Noorderpad in Giethoorn. De bordjes waarschuwen met een uniek 
logo fietsers van alle nationaliteiten om niet over deze typisch  
Gieterse bruggetjes te fietsen, maar af te stappen. 
 
De steile bruggetjes vormen een behoorlijk obstakel voor fietsers. 
De meeste fietsers stappen dan ook af voor de bruggetjes, maar 
een aantal fietsers probeert de bruggetjes met een flinke aanloop 
op de fiets te bedwingen. Dit leidt in sommige gevallen tot valpar-
tijen aan de andere kant van de brug vanwege de steilheid van de 
bruggetjes. 
 
De gemeente verwacht met de plaatsing van de ‘afstapbordjes’ 
dat fietsers voldoende duidelijk wordt gemaakt om niet over de 
bruggetjes te fietsen. 



 

Alcoholcontrole Steenwijkerland  
 

Op 14 juni 2013 werd van 18.00 tot 24.00 uur 
door de Politie Noord-Nederland een grote 
alcoholcontrole gehouden. Bij deze controle 
werd samengewerkt door de teams van 
Steenwijkerland, Meppel-Westerveld, het 
verkeershandhavingsteam van Assen en de 
Koninklijke Marechaussee Brigade Havelte en 
VVN Steenwijkerland.  
Ter ondersteuning waren er 2 bussen op   
locatie beschikbaar met ademanalyse apparatuur en op het bureau in 
Steenwijk was dit beschikbaar voor het team dat het dichtst bij Steen-
wijk controleerde. 
 

Om 17.30 uur was er een briefing waarin de 3 verschillende team 
werden ingedeeld. Elk team kreeg een motorrijder om eventuele 
‘doorrijders en afdraaiers’  terug te halen.  
Met 6 vrijwilligers van VVN kreeg elk team 2 vrijwilligers mee.  
De locaties waren: rotonde Zomerdijk, Nieuwe Dijk (Gem. Meppel); 
rotonde Blauwehandseweg (Beukers); Flevoweg (Vollenhove) op 3 
rotondes Schaarweg, Moespot en Haven. Na de pauze: Muggebeet  
(2 locaties) en Kuinre en het laatste controle plaats was rotonde    
Oldemarkt, rotonde Eesveenseweg en rotonde Ruxveenseweg. 
 

Op de beide plaatsen in Muggebeet was het aanbod van verkeer erg 
laag en daarom is besloten om naar de volgende locatie te gaan. De 
laatste controle leverde veel overtreders op en de balans aan het  
einde van de avond was 1309 blaastesten afgenomen met 9x een  
bestuurder boven de 220 Ugl of wel 0,5 promille.  
De volgende resultaten van de ademanalyse zijn vastgesteld: 230 – 
365 – 490 – 500 – 335 – 315 – 285 – 350 – 555 Ugl. Bij meer dan 570 
Ugl volgt meteen een invordering van het rijbewijs. Dat is deze avond 
dus niet gebeurd maar er is 8 keer verbaal opgemaakt (vanaf 235 Ugl) 
en er zijn diverse rijverboden voor een aantal uren opgelegd, 4x is er 
een P/A geblazen maar omdat het geen beginnend bestuurders be-
treft had dit geen gevolgen. Verder is er 1x verbaal opgemaakt voor 
snelheid en 1x een PAPOS (betreft openstaande boetes). 
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Opvallend is dat de sociale media ook in deze acties heel snel werkt. 
Een inzittende van de auto neemt een foto en binnen 1 minuut is de 
hele omgeving op de hoogte van een controle.  
In Vollenhove werd in de voetbalkantine de locaties van de alcohol-
controle bekend gemaakt en op een barbecue van ondernemers uit 
Steenwijkerland werd het alcoholgebruik afgeraden aan bestuurders 
omdat in de regio Steenwijkerland een uitgebreide alcoholcontrole 
gehouden werd. 
 

De alcoholcontroles in deze vorm zijn 7 jaar geleden begonnen en 
toen leverde 1 op de 100 blaastesten een overtreding op wat in de 
loop van de jaren naar 1 op de 1000 gegaan is. Dat was een resultaat 
waar we tevreden mee waren: alcohol en verkeer gaan niet samen. 
 

Maar de avond van 14 juni 2013 is een avond waar de Politie erg   
tevreden mee is:  1 op de 145 blaastesten levert een overtreder op. 
De Politie geeft op dat moment even een duidelijk signaal af.  
Als VVN Steenwijkerland moeten we hier uiteraard anders over den-
ken en kunnen we hier niet tevreden mee zijn. De vraag rijst dan 
moet er meer aan voorlichting gedaan worden op landelijk niveau of 
moet het aantal controles omhoog waarmee de pakkans toeneemt. 
 

Samenvattend: de noodzaak van alcoholcontrole in het verkeer is 

deze avond aangetoond. 

——————————————————————————————— 

Telegraaf 27 juni 2013 
 
Twitter nekt alcoholcontrole  
Alcoholcontroles in de huidige vorm zijn zinloos. Automobilisten waarschu-
wen elkaar via sociale media als Twitter en Facebook steeds sneller voor een 
politiefuik en nemen dan een andere route. 
 

Politiekorpsen stappen over op korte, zich snel verplaatsende controles. Dat 
meldt het AD. Het Haagse korps is bijna helemaal afgestapt van het houden 
van grote controles. Politieagenten gaan naar een andere locatie als zij op 
Twitter een bericht over hun controle zien.  De politie benadrukt dat er niet 
minder wordt gecontroleerd. Wel anders. Diverse korpsen gaan meer ge-
bruik maken van mobiele controles, omdat de traditionele alcoholfuik nutte-
loos is geworden door sociale media. 



 

Maatschappelijk Stage 
 
Omdat alle jongeren een aantal uren maatschappelijke stage 
moeten verrichten voor hun VMBO of HV opleiding heeft VVN 
Steenwijkerland ook een aantal stageplaatsen hiervoor beschik-
baar.  



 

Jongeren kunnen ingezet worden bij een fietscontrole, prak-
tisch verkeersexamen of een verkeerscontrole. Voordat de jon-
geren op pad gaan krijgen ze een duidelijke instructie. 
 
Ook in december tijdens de promotie van VVN op de              
Dickensmarkt in Steenwijk zijn jongeren actief geweest. 



 

Controles op fietsverlichting in Steenwijkerland 
 
In december hebben we samen met de politie een verlichtingscontro-
le gehouden op 3 woensdagen ‘s morgens vanaf 07.30 uur om de 
leerlingen van de middelbare scholen te confronteren met het belang 
van goed zichtbaar zijn. 
 
Deze actie was niet alleen gericht op de controle en bij overtreding 
verbaliseren. Iedereen die geen of geen goedwerkende verlichting 
aan de fiets had werd tevens voorzien van noodverlichting. Daarmee 
krijgt de actie een vriendelijker karakter en wordt tevens duidelijk dat 
het niet om het uitschrijven van bonnen gaat maar juist om de veilig-
heid. 
 
De jongeren hebben dit goed begre-
pen want de 3e controledag werd er 
nog maar 1x verbaal opgemaakt  
terwijl de 1e controledag wel 15x 
verbaal is opgemaakt. Deze actie 
werd door de jongeren goed begre-
pen en na afloop hebben we diverse 
positieve reacties hierop ontvangen. 



 

Denk steeds weer om de dode hoek 
 
Het gevaar van de dode hoek van een vrachtwagen kan niet genoeg 
benadrukt worden. Dat is ook de reden dat alle basisschoolleerlingen 
hier mee geconfronteerd worden.  
Zodra het schoolseizoen weer begint komt in Steenwijkerland de 
vrachtwagen van de Chauffeursvereniging Friesland die alle opgege-
ven scholen langsgaat om voorlichting te geven aan jongeren hoe het 
voor een chauffeur van een vrachtwagen is om met zo’n grote combi-
natie door het verkeer te rijden. Allerlei praktijksituaties komen dan 
in beeld. Eerst krijgen ze in de aanhanger een instructiefilm te zien en 
kunnen ze allerlei vragen stellen. Daarna wordt er een camera ge-
plaatst op de stoel van de chauffeur en kunnen ze op een scherm 
naast de auto precies zien wanneer ze zichtbaar zijn en niet. Door te 
lopen in het vak wat als dode hoek aangeduid wordt kom je niet in 
beeld en zodra je uit de dode hoek 
bent zie je jezelf in beeld. Op een 
speelse manier wordt duidelijk 
gemaakt waar de gevaren zitten.  
 

In 2013 is deze instructie gevolgd 
door 565 kinderen van de diverse    

basisscholen in Steenwijkerland. 



 

 Rapport verkeersonveilige situaties Steenwijkerland 
 
In december 2012 hebben we VVN Steenwijkerland de 20 punten die 
gemeld zijn binnen de grenzen van onze gemeente gebundeld in een 
rapport en dit aan onze wethouder dhr. J.G. van der Nouland aange-
boden.  
In samenwerking met verkeersdeskundigen is hiernaar gekeken en 
zijn inmiddels een aantal verkeersituaties aangepast. Een van deze 
situaties is de oversteek - op diverse plaatsen - van het Oerthepad. 
Fietsers die op het Oerthepad rijden hebben voorrang op het auto-
verkeer dat door de wijk rijdt maar in teveel situaties krijgen ze dit 
niet. 
Om dit extra te benadrukken is op de Dissel de verhoging voor de  
automobilist verlengd zodat deze er extra op gewezen wordt dat hij 
geen voorrang heeft in deze situatie. Door dit plateau te verlengen 
heeft de automobilist gelegenheid om voor het Oerthepad tot stil-
stand te komen en niet met de voorwielen op het fietspad. 
 
Wethouder dhr. J.G. van der Nouwland was aanwezig voor de       
opening van deze gewijzigde verkeerssituatie.  

 
 



 

Financiën  2013 

Budget overzicht van de uitgaven VVN 2013 per categorie 

post     

1.6 Verkeersexamen  €               85,37  

1.7 Verkeersouders  €          6.122,65  

  
Projectengeld voor projecten als fietscontrole, 
verkeersquiz, e.d.   

1.20 Inhuur vrijwilliger voor coördinerende taken op 
lokaal niveau  €             179,20  

2.8 Bijdrage aan lokale afdeling VVN t.b.v.                 
vrijwilligersbinding  €          1.460,00  

3.1 Verkeersveiligheidshesjes  €          1.000,67  

4.1 Afrekening betalingsverkeer  €               32,30  

4.2 Huur vergaderruimte  €             205,50  

4.3 Subsidie  €          9.300,00  

4.4 Contributie  €             148,97  

4.5 Promotie  €             100,00  

      

  Ontvangen subsidie  €          9.300,00  

  Totaal uitgaven  €          9.085,69  

  Subsidie overschot   €             214,31  

     

Budget overzicht van budget VVN 2014 per categorie 

post     

1.3 1.3 Dode hoek  €             100,00  

1.6 1.6 Verkeersexamen  €             875,00  

1.7 1.7 Projectengeld verkeersouders  €          6.500,00  

2.6 Rijbewijs op herhaling  €             250,00  

1.12 1.12 Projecten ouderen  €          5.000,00  

1.15 2.8 bijdrage lokale afdeling VVN  €             900,00  

1.21 Vrijwilligersvergoeding  €          1.500,00  

 Totale beschikbare subsidie VVN     €       15.125,00  



 

 

Bestuur VVN Steenwijkerland 

Het dagelijks bestuur in 2013 werd gevormd door: 

Tilko Gernaat  Voorzitter 

Chantal Meijer-Petiet Vice-voorzitter 

Ger Vriend    Secretaris / Penningmeester a.i. 

Freek de Wit   tot 09-2013 
 
De overige bestuursleden zijn: 

Antje Doorenspleet 

Hessel Hoekstra  

Arnold Wouterson 
 

De vrijwilligers die ons ondersteunen bij activiteiten zijn: 

Albert Gaal 

Roland Heerschop 

Marijke Maters     

Ad de Mos  

Karel Petiet 

Michel v.d. Vegt 

Margriet v.d. Vegt 

Willem Winters (webmaster) 
 

Acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door    
subsidies van de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland.  


