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In de periode januari en
februari 2013 heeft VVN
Steenwijkerland, samen
met maatschappelijke
stagiares, intensieve snelheids metingen verricht in
Steenwijk.
Deze intensieve metingen
zijn verricht op de Meppelerweg (nabij Kornput kazerne), Eesveenseweg,
Middenweg, Steenwijkerweg (Witte Paarden),
Hooidijk en Verlaatseweg
Naar de mening van VVN
waren dit weggedeelten
die extra aandacht vragen
wegens het weggedrag
van een aantal automobilisten. Opvallend was dat
vele automobilisten bij het

zien van de snelheidsmeter reageerden door te
vertragen. Men weet dus
dat men te hard rijdt.
Op de Meppelerweg werden snelheden van 78
km/h gemeten, 50 km/h is
toegestaan. Op de Steenwijkerweg (Witte Paarden)
van het zelfde. Komende
vanaf de rotonde gaat het
gas erop en rijdt men
makkelijk circa 80 km/h
terwijl toch duidelijk aangegeven is dat dit weggedeelte binnen de bebouwde kom ligt en dus maar
50 km/h gereden mag
worden.
De Middenweg is ook geliefd bij de hardrijders.

In de 30 km/h zone denkt
men eenvoudig dat 50 km/h
ook toegestaan is. Dat er
geen ongelukken gebeuren
met de fietsende schooljeugd
mag een wonder heten.
Onze meetresultaten hebben
wij doorgegeven aan de politie, welke heeft toegezegd
om op een aantal baanvakken extra controles te gaan
uitoefenen.

Verkeersquiz Basisscholen Steenwijkerland

Verspreiding
NIEUWSBRIEF:

-Bestuur VVN Steenwijkerland
-Vrijwilligers Steenwijkerland
-VVN regio Oost
-Contactpersonen VVN Steenwijkerland
-Verkeers ouders
-Scholen
- Wijkverenigingen

Als Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland hebben wij het
plan opgevat om, ter
voorbereiding op de verkeers examens, uit te
gaan zoeken welke leerling(en) de meeste kennis van het verkeer hebben.
In een onderlinge competitie tussen alle basisscholen in Steenwijkerland, te beginnen in september 2013, gaan door
middel van voorrondes,
kwart –, halve – en de
grote finale de scholieren
bepalen wie zich de verkeerskenner van Steenwijkerland mag noemen.

tot er 2 scholen in de finale, eind maart 2014,
staan. Voor de winnende
school zullen mooie prijzen beschikbaar worden
gesteld. Elke school kan
5 leerlingen uit groep 7/8
afvaardigen naar deze
wedstrijd. Heeft uw
school een verkeersouder
dan kan deze als coach
van uw schoolteam optreden.
De wedstrijd op zich is
eenvoudig. Door middel
van een overhead projector wordt een verkeerssituatie in beeld gebracht
met daarbij 3 mogelijke
antwoorden. De leerlingen, kunnen hun antwoord bepalen en gaan
In diverse voorrondes
dan op antwoord A, B of
strijden 3 of 6 scholen
C staan. Wie het goede
tegen elkaar. De winantwoord heeft gekozen
naars gaan naar de
krijgt een punt voor
kwartfinales en zo verder zijn/haar school. Uiter-

aard zal elk antwoord naderhand door een verkeersdeskundige van VVN
Steenwijkerland worden
toegelicht zodat deze wedstrijd niet enkel leuk is maar
ook leerzaam.
De diverse voorrondes tot
en met de finale zullen op
verschillende schoollocaties
worden gehouden verspreid
door geheel Steenwijkerland.
Gaat uw school deelnemen
aan deze wedstrijd of wilt u
meer informatie dan kunt u
zich opgeven bij / zich richten tot:
VVN Steenwijkerland
p/a A.Doorenspleet.
Kerklaan 14.
8066 PJ BeltSchutsloot.
Tel.nr. 038-3868059
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Veilige Buurten en Wijken in Steenwijkerland
Bestuursbericht:

Het bestuur bedankt
Jan voor zijn inzet en
expertise vanaf de oprichting van VVN Steenwijkerland in 2009.

Wijkcoördinatie
Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland wil op het
gebied van verkeersveiligheid graag samenwerken met de
wijk- en buurtverenigingen in de gemeente
en zoekt naar een
nieuwe manier om dit
vorm te geven. Eén
van de ideeën is om u
hierbij te betrekken.

Veilig thuiskomen
heb je zelf in de
hand!

Verkeersveiligheid in
de buurt
Veilig Verkeer beoogt
partijen bij elkaar te
brengen en gebruik te
maken van lokale netwerken, waardoor de
verkeersveiligheid in

De heer Jan van Veen
heeft om persoonlijke
redenen bedankt voor
zijn bestuurslidmaatschap wegens te drukke
werkzaamheden.

buurten kan worden
verbeterd. Het initiatief
ligt bij bewoners. Veilig
Verkeer adviseert en
faciliteert, brengt buurtbewoners in contact
met de wegbeheerder
(gemeente) en de politie en helpt hen lokale
netwerken te benutten
om hun acties succesvol te laten verlopen.
Verkeerveiligheidsproblemen
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Steenwijkerland biedt adviezen
en laagdrempelige ondersteuning voor bewoners, wijk- en buurtverenigingen en andere
lokale organisaties bij

verkeersveiligheidsproblemen in straat,
wijk of buurt. Wij
moedigen wijkverenigingen en buurtbewoners aan om
verkeersonveilige situaties te melden, om
samen met de gemeente en de dienstverlenende instellingen, activiteiten te
ontplooien die leiden
tot een veiliger straat,
wijk of buurt. Belangrijk hierbij is de eigen
verantwoordelijkheid
en de bereidheid om
veroorzakers van onveilige situaties direct
op hun gedrag aan te
spreken.

Helaas blijken de wijken en buurten in Steenwijkerland geen belangstelling te hebben om samen met VVN, de Gemeente en specialisten
van Veilig Verkeer Nederland te werken aan een verkeersveilige wijk
en/of buurt.
Toch belangstelling?
Meld u aan bij het secretariaat van VVN Steenwijkerland:
Email: g.vriend@vvnsteenwijkerland.nl

Het jaarwerkplan 2013 is gereed en voor de liefhebbers
en geïnteresseerden terug te
vinden op onze website,

Website VVN Steenwijkerland
www.vvnsteenwijkerland.nl/

Zie hiernaast
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Praktische
Verkeersexamen:
19 April te Vollenhove
25 April te Steenwijk

2 seconden afstand houden
Houdt u zich daaraan?

Alle acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland.
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WEGBELEVINGSONDERZOEK
De gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst willen graag weten hoe wij als
weggebruikers de wegen beleven. Merken wij alles, wat missen wij?
Voor dit onderzoek zijn vrijwilligers gezocht bij VVN Steenwijkerland. 2 x 7 teams van 2 personen in
de leeftijds categorie 25 -59 en 60+ gaan dit onderzoek doen. De tocht is 125 km lang door de
prachtige omgeving van de drie gemeenten.

Meldpunt Veilig Verkeer in Steenwijkerland
Medio november 2012 heeft
VVN Steenwijkerland een rapport overhandigd aan wethouder J. V.d. Nouland over in
Steenwijkerland gerapporteerde knelpunten in het verkeer.
Aangezien het voor VVN
Steenwijkerland niet duidelijk
was in hoeverre het rapport
een bijdrage zou leveren aan
de verkeersveiligheid in
Steenwijkerland, heeft zij in
maart 2013 een gesprek gevoerd met de gemeente, samen met een expert van VVN
Nederland. VVN Steenwijker-

land heeft in dit gesprek de
gemeente haar hulp aangeboden, met advies van verkeersdeskundigen, om te
proberen op deze wijze enkele knelpunten op te lossen.
Tijdens dit gesprek is het
VVN gebleken dat over enkele benoemde knelpunten
de gemeente in gesprek is
met belanghebbenden en/of
er reeds verkeersplannen
zijn ontwikkeld, in ontwikkeling zijn, waarmee binnen
een niet te benoemen tijds-
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bestek knelpunten geheel
of gedeeltelijk zullen worden opgelost.
Voor 5 in het rapport benoemde locaties zullen
VVN verkeer experts onderzoek gaan doen naar
de benoemde knelpunten
en eventuele oplossingen
als advies aan de gemeente doen toekomen.
Het is daarna aan de
gemeente of zij deze adviezen wil en kan verwerken in te ontwikkelen verkeersplannen.
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