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In 2009 is in de gemeente Steenwijkerland een start gemaakt met de oprichting van een
plaatselijke afdeling van VVN. Vanaf 2001 vormen de gemeenten Steenwijk, Brederwiede en
IJsselham één nieuwe gemeente, Steenwijkerland. Voor deze herindeling zijn er plaatselijke
afdelingen geweest maar de activiteiten waren vervaagd en in 2009 is een nieuwe start
gemaakt om een plaatselijke afdeling van de grond te krijgen en we kunnen gerust stellen
dat dit geslaagd is.
Eind 2008 is gestart met een bijeenkomst in het gemeentehuis onder aanvoering van Kor
Venhuizen (verkeerscoördinator gemeente Steenwijkerland), wethouder H.J. Boxum
(verantwoordelijk wethouder verkeerszaken) en Gerard Willems (consulent VVN regio
Oost)waar een uiteenzetting is geweest van allerlei zaken die door een plaatselijke afdeling
behartigd kunnen worden. Hiervoor waren naast de ouderenbond RSOB veel besturen van
Plaatselijk Belang uitgenodigd en de verkeersouders van de diverse scholen.
Na diverse onderlinge contacten is er in maart 2009 een afdeling van VVN van start gegaan
met 10 personen die zich met veel enthousiasme in willen zetten voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de gemeente Steenwijkerland. Mensen die allen vanuit een
verschillende achtergrond betrokken zijn bij de verkeersveiligheid, van bestuurder van het
Plaatselijk Belang tot verkeersouder en rijinstructeur.
Wie zich hiervoor in wil zetten moet je eerst zelf met de neus op de feiten gedrukt worden
en dit is op zaterdag 7 maart gedaan met een training verkeersveiligheid op het terrein van
het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid te Meppel. Naast een theoretisch deel werden
werd ons hier de werkelijkheid duidelijk gemaakt in een praktisch deel op de slipbaan. Dan
weet je weer waarom de maximum snelheid nageleefd moet worden.
In maart hebben we ons bezig gehouden met onveilige oversteekplaatsen in de gemeente in
het kader van de actie ‘rij met je hart’. Hiervoor hadden we een locatie op het oog maar alle
promotie die we hiervoor zouden krijgen is helaas door het afblazen van deze locatie aan
ons voorbij gegaan.
In april was het weer tijd voor het jaarlijkse praktisch verkeersexamen dat in de gemeente
Steenwijkerland op twee locaties is gehouden n.l. Steenwijk en Vollenhove. Hieraan hebben
400 leerlingen van de diverse basisschol en meegedaan.
Om aandacht te vragen voor de maximum snelheid in de 30 km zones hebben we een drietal
avonden praktisch aandacht gegeven aan verkeersveiligheid in samenwerking met het NIV te
Meppel. Twee avonden waren bedoeld voor de bewoners van Steenwijkerwold en de wijken
Oostermeenthe, Nieuwe Gagels en de Woldmeenthe. De derde avond was voor de besturen
van het plaatselijk belang die ook met deze 30 km zones veel te maken hebben. De opkomst
op deze avonden was wisselend maar vanwege het grote belang van verkeersveilig gedrag
van de weggebruikers wordt hier in het komende jaar meer aandacht op gevestigd.
Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met ROVO en de provincie Overijssel.
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Direct na de vakantie zijn we weer voortvarend aan de slag gegaan met diverse acties:
o Dode hoek project:Overijssel
1600 leerlingen (basisschool)
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Voorlichtingsavonden:
175 personen
Fietsverlichting acties:
500 leerlingen (basisschool)
Op voeten en fietsen:
300 leerlingen (basisschool)
Opel testdag:
15 personen
Gemeentedag Steenwijkerland
- Rijsimulator VVN:
75 personen
- Dode hoekinstructie:
150 personen

Voor 2010 is er een jaarwerkplan opgesteld waarbij de nadruk op educatie ligt.
Er wordt aan diverse projecten aandacht gegeven zoals: dode hoek, verkeerstheorie – en
praktijkexamen, fietscontrole, snelheidsmetingen bij scholen, op voeten en fietsen naar
school, Kinderen Anders Naar School (KANS) en Verkeersslang. Voor ouderen organiseren
we een fietsvaardigheidstraining, scootmobiel- en BROEMcursus.
Een belangrijk punt is verder de werving van verkeersouders voor nog diverse scholen. In de
gemeente Steenwijkerland zijn 42 scholen en op dit moment zijn er 12 scholen met een
verkeersouder. Dit aantal willen we komend jaar opschroeven naar 20 scholen. Om de
educatie op scholen spelenderwijs te ondersteunen hebben we een uitleen schoolpakket
aangeschaft dat door scholen met een verkeersouder geleend kan worden. Ook zullen we bij
een aantal basisscholen samen met de kinderen snelheidsmetingen gaan doen en de
kinderen bestuurders laten aanspreken op een eventuele snelheidsoverschrijding.
Helaas hebben we in 2009 ook te maken gehad met mensen die om persoonlijke reden af
moesten haken. Gelukkig vonden we Herman Huiskamp bereid om het secretariaat op zich
te nemen en zijn we weer voltallig.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
 Voorzitter:
H.R. Bijkerk (Henri)
 Vice- voorzitter:
C. Meijer-Petiet (Chantal)
 Secretaris:
H. Huiskamp (Herman)
 Penningmeester:
F. de Wit (Freek)
De overige bestuursleden zijn:
 A. Doorenspleet (Antje)
 T. Gernaat (Tilko)
 H. Hoekstra (Hessel)
 J. van Veen (Jan)
 A. Vroege (Arie)
 A. Wouterson (Arnold)
In de loop van 2010 zullen we starten met een als VVN herkenbare website om nog meer
aandacht krijgen voor verkeersveiligheid en onze plaatselijke afdeling van VVN.
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