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Verspreiding
NIEUWSBRIEF:

Sommige verkeerssituaties in Nederland zijn zo complex dat zelfs verkeersdeskundigen ze
minutenlang moeten bestuderen, terwijl weggebruikers vaak slechts enkele seconden hebben
om de juiste beslissing te nemen.De Stentor meldt dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) de
afgelopen vier jaar al meer dan 20.000 meldingen heeft ontvangen van gevaarlijke of onduidelijke verkeerssituaties door heel Nederland.

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

VVN heeft sinds 2012 een digitaal meldpunt waar iedereen gevaarlijke situaties aan kan
doorgeven. Volgens woordvoerder Cindy Esseling van de verkeersveiligheidsorganisatie regent het vanaf de eerste dag meldingen over warrige situaties.
De gemelde situaties kunnen te maken hebben met hard rijden en parkeeroverlast, maar ook
met de inrichting van de weg.
Het is mede de taak van Veilig Verkeer afdeling Steenwijkerland om u te helpen bij het verkrijgen van een veiliger verkeerssituatie. Mocht u een gevaarlijke situatie herkennen en willen
melden, doe dit dan via het contactformulier op onze website en wij helpen u verder door uw
melding te verwerken en te blijven opvolgen bij de bevoegde instanties tot er een oplossing is
gevonden.

www.vvnsteenwijkerland.nl

Alle acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincie Overijssel (ROVON) en de gemeente Steenwijkerland.
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Verkeerssnelheid In Steenwijkerland
Politie schrijft meerdere bekeuringen uit

Jonge fietsster gewond na aanrijding op Middenweg in Steenwijk.
Vrijdagavond werd er een jonge fietsster geschept door een automobilist op de Middenweg in Steenwijk.
Nadat de fietsster werd geschept belandde
zij met een flinke klap op de voorruit van de
auto, hierbij raakte zij gewond.
Een flink remspoor op de weg laat zien dat de
automobilist flink heeft moeten remmen, een
aanrijding was echter onvermijdelijk.


Blokzijl - Tijdens snelheidscontroles op de Blokzijlseweg
tussen Steenwijk en Blokzijl en de Steenwijkerweg te
Willemsoord zijn zaterdag diverse bekeuringen uitgeschreven.
Genoemde trajecten maken deel uit van intensieve controles door de politie. Aanleiding hiervoor is dat de politie klachten ontvangt over deze wegen. Tegen zes bestuurders is proces-verbaal opgemaakt nadat zij respectievelijk 31, 34, 35, 37, 41 en 52 kilometer per uur te
hard reden. Van deze laatste bestuurder werd tevens
het rijbewijs ingevorderd. Verder werd er een procesverbaal opgemaakt in verband met inhalen over de
doorgetrokken streep. Ook de komende tijd kunnen
weggebruikers rekenen op controles op deze wegen.

Het aangereden meisje is meegenomen naar
het ziekenhuis voor verdere behandeling.
Zowel de auto als de fiets is flink beschadigd,
de auto is door een garage geborgen.
De politie doet nader onderzoek naar het ongeval.

Twee meldingen van te hard rijden in Steenwijkerland.
Ook VVN Steenwijkerland doet regelmatig snelheidsmetingen om de bestuurders te laten zien dat zij te
hard rijden. Punten waar wij regelmatig staan te meten: Kallenkoterallee, Meppelerweg, De Vesting, Middenweg, Tukseweg etc.
Wat doet u tegen het te hard rijden van uw buren of
mede wijkbewoners. Zou zo’n 30 km sticker op de
klicko wat helpen bij het bewust worden? Laten wij allen ons steentje bijdragen om de snelheid en het aantal ongelukken te verminderen. U rijdt toch niet te hard
naar en van school of in het donker? Niemand die het
ziet toch!

Veilig
thuiskomen
heb je
zelf in
de hand!

Website VVN Steenwijkerland
www.vvnsteenwijkerland.nl

Alle acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincie Overijssel (ROVON) en de gemeente Steenwijkerland.
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Acties o.a. in Steenwijkerland afgelopen maanden
Fietscontrole st. Bernardusschool Oldemarkt

Onder leiding van de verkeersouder Ingrid Muis zijn alle fietsen van groep 1 tot en met groep 8 gecontroleerd op de veiligheid zoals verlichting, remmen, banden, stuur, bel en noem
maar op.
Bijna alle fietsen waren 100% in orde. Enkele hadden kleine
mankementen maar met een bon van ter Veen fietsenmaker
kunnen deze ongemakken snel verholpen worden.
Complimenten aan de ouders die hun kinderen met veilige
fietsen van en naar school laten gaan.

OPFRISCURSUS Rijbewijs /
BROEM te Oldemarkt
Begin mei werd er wederom een
opfriscursus rijbewijs / BROEM door
VVN Steenwijkerland georganiseerd
te Oldemarkt.
Een grote groep deelnemers waren
de gehele middag aanwezig en druk
bezig met het testen van de verkeerskennis, het laten controleren
van het gehoor en de ogen. Praktische reactie snelheid uitproberen
wat altijd belangrijk is bij het remmen, hoe snel kan ik reageren bij
een vervelende situatie.
Natuurlijk tot slot een rijproef van
een uur met een gediplomeerde rijinstructeur. Deze kijkt en observeert
hoe het gedrag in het verkeer is, of
er goed links en rechts gekeken,
over de schouder, wordt etc. etc.
Voor velen verliep deze test best
goed, oké wat kleine dingetjes vergeten maar toch na een uur kwamen de deelnemers met de instructeur terug.
Na deze inspannende middag konden Antje Dorenspleet en Hessel
Hoekstra namens VVN Steenwijkerland de begeerde diploma’s uitreiken.

Denk om uw snelheid, wij Veilig Verkeer Steenwijkerland komen u altijd
tegen.

Alle acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincie Overijssel (ROVON) en de gemeente Steenwijkerland.
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Grootscheepse alcoholcontrole in Steenwijkerland

2 juni werd er een grootschalige alcoholcontrole gehouden in een samenwerkingsverband van politie Noord
Nederland, politie Oost Nederland en Veilig Verkeer Nederland. De controles werden gehouden in de regio
Steenwijkerland en binnen de grenzen van Steenwijk
Er werden in totaal 1850 blaastesten afgenomen tijdens controles op verschillende lokaties.
Veilig Verkeer Nederland Steenwijkerland deelde de bekende BOB sleutelhangers uit aan de bestuurders welke
zonder problemen door mochten rijden.
De sleutelhangers worden altijd enthousiast in ontvangst genomen. Alvorens te blazen vraagt men al om de bekende sleutelhanger als collectors item.
Resultaten:
- Processen verbaal ter zake het rijden onder invloed:
Gevorderde bestuurders: 315 ugl, 280 ugl, 370 ugl, 260 ugl , 250 ugl
Invordering rijbewijs: 620 ugl, 930 ugl.
- Processen verbaal ter zake het rijden onder invloed:
Beginnende bestuurders: 125 ugl
Invordering rijbewijs: 365 ugl
-

2 keer was er sprake van verdenking rijden onder invloed (deze bestuurders bliezen bij nader
onderzoek onder de strafbaarheidsgrens). Het ging in beide gevallen om twee beginnende bestuurders.

Bij zeven bestuurders was er een alcoholindicatie op straat maar omdat zij gevorderd bestuurder waren konden zij de weg weer vervolgen.
Verder werden er nog een aantal processen-verbaal opgemaakt ter zake:
3 maal ter zake snelheid waarvan een bestuurder met snelheden
rond de 200 km/uur over A32 reed tussen Meppel en Steenwijk.
2 maal voor het rijden zonder rijbewijs op snorfietsen
2 maal tijdens rijden mobiele telefoon vasthouden
1 maal voor onvoldoende gezekerde lading (grote kraan op een
oplegger)
Met dank aan de regionale politie voor deze samenwerking, Veilig Verkeer is altijd positief over de acties.
3 waarschuwingen werden gegeven aan bestuurders voor verlichting van het voertuig welke niet in orde was.
Alle acties en educatieve projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de
provincie Overijssel (ROVON) en de gemeente Steenwijkerland.
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