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De gemeente Steenwijkerland vierde in 2011 een lustrum, zover zijn we als plaatselijke
afdeling nog niet. Wij hebben er nu 3 jaar opzitten na deze herindeling. Ook in 2011 waren
er weer enorm veel activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Educatie voor iedereen
binnen deze gemeentegrenzen met de nadruk op de groepen verkeersdeelnemers waar de
meeste slachtoffers vallen. Helaas zijn dit nog steeds de jongeren en de ouderen. 2011 is ook
het jaar dat landelijk het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is gestegen t.o.v. 2010. We
waren de laatste jaren gewend aan een daling maar helaas hebben we over 2011 met een
stijging te maken.
In 2011 hebben we onderstaande projecten uit kunnen voeren:
o Jongeren
 Fietsexamens basisscholen
 Dode hoek projecten
 Voorlichtingsavonden
 Fietsverlichting acties
 Snelheidsmeting bij scholen
 Kinderen anders naar school
o Ouderen
 Fietsvaardigheidstraining
 Scootmobielcursus
 Bijscholing verkeersregels
 BROEM
o Algemeen
 Verkeerscontroles / BOB-actie
 Verkeersveiligheidtraining op de NIV testbaan in Meppel
Voor de basisschool is het praktisch verkeersexamen altijd weer een groot evenement. In
2011 hebben in Steenwijkerland bijna 500 basisschoolleerlingen hieraan meegedaan.
Ons speerpunt voor 2011 was de uitbreiding van verkeersouders naar de helft van de 42
basisscholen. Opnieuw is ons dit niet gelukt. Ook in 2012 krijgt dit onze volle aandacht maar
we leggen de lat iets minder hoog. Wel is het onze doelstelling om de komende 3 jaar alle
scholen te bereiken en de noodzaak van een verkeersouder hier onder de aandacht te
brengen. Ook het gebruik van het schoolpleinpakket kan intensiever en dit vraagt ook meer
aandacht.
Door politie IJsselland worden we als VVN Steenwijkerland steeds meer betrokken bij acties.
Bij de diverse controles die in het gebied Steenwijkerland gehouden worden zijn we
aanwezig en belonen correct verkeersgedrag met een presentje. Dit presentje wordt door de
weggebruiker die toch een klein oponthoud heeft doorgaans goed gewaardeerd.
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De in 2011 door de Gemeente Steenwijkerland, VVN Steenwijkerland en RSOB in
Overijssel
samenwerking met Timpaan
Welzijn Overijssel georganiseerde Blijf Mobiel Beurs kunnen we
als succesvol bestempelen. Deze beurs is in de Meenthe te Steenwijk gehouden en ook
bezocht door ouderen uit omliggende gemeenten.
Ook de BROEM, de scootmobielcursus en de fietsvaardigheidstraining waren goed bezochte
activiteiten met een flink aantal deelnemers. Deze deelnemers waren allen zeer positief en
de cursusleiders krijgen altijd weer de volle aandacht van de deelnemers.
In 2011 is de website officieel gestart en we hopen dat veel informatie op deze wijze
gevonden wordt en nuttig is voor de diverse verkeersdeelnemers. Voor het actueel houden
van de site hebben we ondersteuning gekregen van webmaster Willem Winter.
Actief hebben we afgelopen jaar ingezet op de werving van vrijwilligers om ondersteuning te
krijgen bij de diverse projecten en om meer projecten te kunnen uitvoeren zonder dit direct
als bestuursleden steeds te doen. In de Meenthe hebben we meegedaan aan de
vrijwilligersbeurs georganiseerd door Timpaan Welzijn. Henri Bijkerk heeft hier zeer veel tijd
in gestoken en het mag gezegd worden dat we momenteel ondersteund worden door een
aantal enthousiaste vrijwilligers. Na 3 jaar een afdeling van VVN in Steenwijkerland zijn we
momenteel in de luxe positie dat we 8 bestuursleden en daarnaast nog 6 vrijwilligers
hebben. Op deze wijze komen acties niet steeds op dezelfde mensen neer en kunnen
bestuursleden met andere taken zich hier ook voor vrijmaken.
Rond de scholen is de verkeerssituatie niet altijd zoals we dit graag zien, dit blijkt ook uit het
verkeersveiligheidsplan dat in 2010 is vastgesteld . Veel kinderen worden gebracht en
gehaald met de auto en de veiligheid is rond de scholen nog wel eens in het geding. Vanuit
VVN heeft Henri Bijkerk in samenwerking met de verkeersouders de knelpunten
geïnventariseerd in het rapport ‘verkeersveilige schoolomgeving’ en dit aangeboden aan
wethouder Jos van der Nouland. Naar aanleiding van dit rapport is gekozen voor een
pilotproject bij 2 basisscholen.
In 2011 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. Momenteel zijn we met 8 bestuursleden
en daarnaast nog 6 vrijwilligers waarmee we nog meer activiteiten aankunnen dan
voorheen.
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