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BESTUURSSAMENSTELLING 2015  
(PEILDATUM 31-12-2015)
Het bestuur is samengesteld uit de volgen-
de leden: Jurriën van der Veer (voorzitter), 
Antoon de Klein (vice-voorzitter), Ine van 
Aarssen-Janssen (secretaris), Gerard Mertens 
(penningmeester), Jan Huijbers, Carlo van den 
Oever.

Medio 2015 is gekozen voor een splitsing in 
een bestuur en projectleiders. De project-
leiders zijn meer specifiek gericht op de uit-
voering van een project.  De projectleiders 
hebben wel een eigen budget en vergaderen 
regelmatig met in bestuursvergaderingen. 
De projectleiders zijn Theo Smits, Evi Schuur-
mans en René Hilker.

Mutaties: 
Met ingang van 15 juli 2015 heeft Peter Wil-
bers het bestuur verlaten. Dank voor zijn inzet 
bij diverse activiteiten van onze afdeling. 
Theo Smits is het bestuur komen versterken 
als o.a. projectleider Verkeersexamens. 

De taakverdeling binnen het bestuur van 
de afdeling is gebaseerd op de beschikbare 
tijd van de leden en de bij de persoon pas-
sende projecten. Ieder bestuurslid is verant-
woordelijk voor eigen projecten en beschikt 
over een eigen budget zoals dat in het ac-
tiviteitenplan vastgelegd is. Zo nodig wordt 
externe hulp ingeschakeld d.m.v. inhuur 
van speciale expertise. Een externe persoon 
werkt altijd onder de verantwoording van het 
bestuurslid dat verantwoordelijk is voor dat

project. De werkdruk op de vrijwilligers is 
hierdoor beheersbaar. 
De grootte van het huidige bestuur voldoet 
op basis van bovengenoemde werkwijze.

AFDELINGSVERGADERINGEN
Het bestuur vergadert in een regelmaat van 
ongeveer 8 weken. De vergadering kan bij-
gewoond worden door de projectleiders. 
Van deze vergaderingen worden verslagen 
gemaakt en besluiten vastgelegd.  

Verkeersouders worden via de scholen geïn-
formeerd over activiteiten en producten van 
VVN afdeling Maasland. De aansturing van 
de verkeersouders vindt plaats vanuit VVN 
landelijk. Eenmaal per twee jaar wordt een 
grote voorlichtingsbijeenkomst georgani-
seerd om scholen te informeren over de pro-
jecten van VVN afdeling Maasland. Nieuwe 
verkeersouders kunnen zo kennismaken met 
de producten van de afdeling.

BESTUUR

BESTUUR VEILIG VERKEER NEDERLAND 
AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)  
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SECRETARIAAT
I. van Aarssen-Janssen
Jupiterweg 76
5345 LT  OSS
06 - 3 073 84 85
secretariaat@vvn-maasland.nl
ivanaarssen@vvn-maasland.nl  

 
www.VVN-maasland.nl 

BESTUUR

BESTUUR
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Het werkgebied van VVN afdeling Maasland omvat de gemeenten Oss, Bernheze en 
Maasdonk.

CBF-KEURMERK
VVN afdeling Maasland werkt volgens de in 2006 landelijk door Veilig 
Verkeer Nederland ingevoerde CBF-systematiek. Het CBF-keurmerk is 
een keurmerk dat garandeert dat de wijze waarop een organisatie de 
financiën organiseert transparant is en het bestedingsdoel conform 
de doelstellingen van betreffende organisatie ook behaald worden. 
Door te voldoen aan de eisen van het CBF kan VVN landelijk mede 
een beroep doen op bedragen die door organisaties als bijvoorbeeld 
de Staatsloterij voor goede doelen beschikbaar komen.

Het CBF-keurmerk houdt ook in dat er controle plaatsvindt door de landelijk accountant. Voor 
de verantwoording naar de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk schakelde de afdeling 
al jarenlang een eigen accountant in. Vanaf 2014 vervalt de eigen inzet van een accountant 
omdat VVN landelijk de financiële administratie van de afdeling geïntegreerd heeft in een 
eigen systeem met daarop een eigen accountant.

De subsidieverstrekkers ontvangen een financieel jaarverslag en een jaarverslag als 
verantwoording van afdeling Maasland (regio Oss). Het vrijwilligerswerk mag niet leiden onder 
grote administratieve verwerking van bonnen, rekeningen, etc.  Een inzichtelijk financiële 
verslaglegging en verantwoording in- en extern vindt plaats aan subsidieverstrekkers, 
penningmeester van het district Noord-Brabant en VVN landelijk volgens de eisen van het 
CBF-keurmerk.

Afdeling Maasland volgt de ontwikkelingen in het district VVN Noord-Brabant en VVN landelijk 
middels de vergaderingen en mailingen van beiden.
Dank voor 

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van VVN afdeling Maasland bestond uit 6 personen en drie projectleiders.

VOORWOORD
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ORGANISATIE 
De werkwijze van het bestuur is gebaseerd op resultaatverantwoordelijkheid bij de afzonderlijke 
bestuursleden. Met een eigen deelbegroting kunnen zij projecten uit eigen portefeuille 
uitvoeren. Daarbij wordt voortdurend gecommuniceerd met het Dagelijks Bestuur van de 
afdeling. De penningmeester volgt de projecten in financiering. Deze werkwijze functioneert 
uitstekend en zal de komende jaren gehandhaafd blijven.

ACTIVITEITENPLAN 2017
Op basis van het jaarverslag 2015 en de financiële verantwoording 2015 stelt het bestuur een 
nieuw activiteitenplan 2017 op. Het reguliere contact met de verkeersambtenaren en een in-
gepland overleg begin 2016 geeft voldoende input om het activiteitenplan 2017 samen te 
stellen. Het activiteitenplan richt zich op de uitvoering van thema’s zoals die door de provincie 
in samenwerking met allerlei partijen vastgesteld zijn in een meerjarenplan.
De voorzitter volgt deze ontwikkeling en schuift regelmatig aan bij werkgroepen die zich 
bezig houden met de voorbereiding van het themajaar.

Het maken van een activiteitenplan gericht op een periode die meer dan twaalf maanden 
in de toekomst ligt, is voor het bestuur, gezien de tijdsdruk, een zware opgave. Het nieuwe 
uitvoeringsplan van de provincie Noord-Brabant, Verkeerveiligheidsplan 2016-2020 is mede-
bepalend voor de accenten die in 2017 gelegd worden. Het thema “alertheid in het verkeer” 
zal in 2016 aandacht krijgen.

Bij het opstellen van het activiteitenplan wordt gekeken naar de projecten, de begrotingen, de 
verdeelsleutel tussen de gemeenten Oss en Bernheze.  

Als bestuur sluiten we ons dan ook graag aan bij de slogan:

MAAK VAN DE NUL EEN PUNT!

VOORWOORD



7

JAARVERSLAG 2015
Veilig Verkeer Nederland,  afdeling Maasland (regio Oss)

PRODUCTENLIJN
Aansluitend bij de activiteiten en criteria van 
het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) 
is verder gewerkt aan de ontwikkeling van 
een eigen productenlijn. De productenlijn 
bestaat uit materialen die gebruikt kunnen 
worden bij voorlichtingsactiviteiten op bijv. 
basisscholen. Ook hierbij wordt gebruik 
gemaakt van externe ondersteuning. 

De scholen VO kunnen gebruik blijven maken 
van de producten en diensten van VVN 
afdeling Maasland gebaseerd op de regeling 
Totally Traffic.

OPSLAGRUIMTE
De opslagruimte aan de Amsteleindstraat die 
in 2012 in gebruik genomen is voldoet aan de 
verwachtingen. Spreiding van materialen en

voertuigen is daarmee ten einde. De loods 
biedt voldoende ruimte om overzichtelijk de 
materialen op te slaan.

VERANTWOORDING
Het activiteitenplan 2015, het jaarverslag 
2015 en het financiële verslag 2015 zijn de 
drie-eenheid van verantwoording van VVN 
afdeling Maasland. De landelijke organisatie 
VVN controleert middels een accountant de 
financiën. Vanaf 2015 maakt VVN afdeling 
Maasland gebruik van het landelijk registra-
tiesysteem en accountantscontrole naast de 
lokale kascontrole. De kascommissieleden 
zijn geen formeel bestuurslid. De kascontro-
lecommissie heeft decharge verleend aan de 
penningmeester.

VOORWOORD
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TOT SLOT
Het bestuur van VVN afdeling Maasland (regio Oss) hecht er aan de waardering uit te spreken 
aan allen die genoemd worden als medewerkers in de projectbeschrijvingen. Zonder de hulp 
van velen is weinig te bereiken. Mogen wij ook komend jaar weer rekenen op uw collectief.

Dank ook aan de gemeentebesturen van Oss, Bernheze en de ambtelijke ondersteuning die 
we ook dit jaar weer mochten krijgen. 

Nuland en Vinkel behoren na de gemeentelijke herindeling tot het ’s-Hertogenbosch en 
blijven voorlopig met instemming van de nieuwe gemeente gebruik maken van de diensten 
van afdeling Maasland.

Genoemde medewerking en meedenken sterkt ons als bestuur in het energiek verder werken 
aan de verkeersveiligheid in ons werkgebied.

OP WEG MET…… 
VVN AFDELING MAASLAND (REGIO OSS)

Namens het bestuur,

Jurriën van der Veer
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland,  
afdeling Maasland (regio Oss)

ACTIVITEITENVERSLAG
Hierna volgen beschrijvingen van 
uitgevoerde projecten en activiteiten.

VOORWOORD
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THEMA: DE FIETSER IN HET VERKEER

PROJECT DEMO-DOE VERLICHTINGSKOFFERS
Ten behoeve van de verlichtingsacties hebben de 
volgende scholen gebruik gemaakt van de demo-
doe verlichtingskoffers: � De Korenaer � Emmaus 
� De Boogaard � ’t Ravelijn � Pius X � De Teugelaar 
� ’t Maxend � Op Weg � De Beekgraaf  

Fietscontrole-acties met VVN Maasland 
(regio Oss) en fietsenmaker op: 
� Pius X � De Kiem � Toermalijn � In Balans 
                   
Fietscontrole-acties zonder VVN Maasland (regio Oss): 
� Polderhof (gecombineerd met Project Fietsreparatietips) � Het Hooghuis Locatie West
 
Bij de fietscontroles, uitgevoerd door vrijwilligers van VVN-Maasland en een plaatselijke 
fietsenmaker, bleek dat meer dan 60% van de gecontroleerde fietsen niet aan alle 
veiligheidseisen voldeed. Deze leerlingen kregen een brief voor de ouders met het advies om 
de fiets te (laten) repareren met een lijst van punten waarop de fiets werd afgekeurd.

PROJECT FIETSVERLICHTINGSACTIES BERNHEZE EN OSS
Bernheze 2015. In samenwerking met FIETSplezier Michel van de Wetering Heesch

Op vrijdag 13 november werd de fietsverlichtingsactie in Bernheze gehouden. Deze actie 
werd georganiseerd door VVN Maasland in samenwerking met FIETSplezier Michel van de 
Wetering Heesch. Helaas komt het te vaak voor dat fietsverlichting niet voldoet aan de wettelijk 
gestelde eisen. Reden genoeg voor VVN Maasland om, in samenwerking met FIETSplezier 
Michel van de Wetering te Heesch, de jaarlijkse fietsverlichtingsactie te organiseren. 
Wethouder Wijdeven gaf het startsein voor deze actie. Het geheel werd opgeluisterd door 
X-Plosion entertainment. Een clown op een speciale fiets, uiteraard goed zichtbaar, vertoonde 
in het centrum van Bernheze zijn kunsten. Het deskundig team van Michel van de Wetering 
en vrijwilligers van VVN Maasland verzorgden de reparaties. Alleen de materialen werden 
in rekening gebracht. Voor de wachtenden stond chocolademelk en erwtensoep klaar. 
Michel van de Wetering heeft, in samenwerking met VVN afd. Maasland, al op diverse scholen 
in Bernheze en Oss, fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Dat dit nodig is, blijkt wel uit het 
resultaat van deze fietskeuringen. Hij verleent, in het kader van duurzaam ondernemen, al 
jarenlang belangeloos zijn medewerking aan deze actie.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT FIETSVERLICHTINGSACTIES BERNHEZE EN OSS
Oss 2015. VVN Maasland i.s.m. Fietsersbond afd. Noordoost-Brabant

Op donderdag 26 november werd de jaarlijkse fietsverlichtingsactie gehouden bij De Groene 
Engel en het Centraal Station in Oss. Ook de politie verleende medewerking aan deze actie. 
Fietsers waarbij de verlichting niet in orde was kregen de keuze: of ter plekke laten repareren 
of een bekeuring. Wethouder Wagemakers, tevens ambassadeur actie ‘Nul Verkeersdoden 
Brabant!’ gaf het startsein voor deze actie. Het geheel werd opgeluisterd door X-Plosion 
Entertainment. De Verlichtingspiet op een speciale fiets (uiteraard goed zichtbaar) vertoonde 
in het centrum van Oss zijn kunsten.

Het deskundig team van Verboven Tweewielers uit Lith, vrijwilligers van VVN afd. Maasland en 
de Fietsersbond verzorgden de reparaties bij de Groene Engel in het centrum van Oss terwijl 
een team van Repair Café actief was bij het Centraal Station. Alleen de materialen werden in 
rekening gebracht. Personen van wie de fiets gerepareerd was, kregen van VVN afd. Maasland 
een leuke attentie. Voor de wachtenden stond chocolademelk en erwtensoep klaar.

Op deze avond werden circa 100 fietsen gerepareerd waarvan de verlichting niet in orde was. 
Het belang van deze actie is duidelijk. Gezamenlijk zullen we deze verlichtingsactie dan ook 
blijven herhalen! Dankzij deze enthousiaste groep werd Oss weer een stukje verkeersveiliger. 

ACTIVITEITENVERSLAG
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Voorbeelden van aandacht in de media voor de fietsverlichtingsacties

PERSBERICHT

FIETSKEURING BASISONDERWIJS
Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland (regio Oss)
 in samenwerking met FIETSplezier Michel van de Wetering Heesch

Voldoende zichtbaar zijn op de fiets is iedere dag weer belangrijk. Voor kinderen is dit van nog groter 
belang, omdat zij doorgaans kwetsbaarder zijn in het verkeer.

Kinderen gaan steeds vaker zelfstandig het verkeer in op de fiets. Niet alleen naar school, maar ook 
naar sportclub, stad of bibliotheek. Vaak is dit tegen de avond, soms is het ook nog slecht weer. Voor 
automobilisten het moment van de dag waarop zij gehaast naar huis rijden. Maar ook het moment 
van de dag om een kind op de fiets over het hoofd te zien. 
Goede zichtbaarheid is van levensbelang. Als je goed zichtbaar bent, wordt er rekening met je 
gehouden. Ieder jaar komt een aantal personen om het leven door het feit dat ze niet gezien worden. 
Geen verlichting voor of achter en/of geen reflectoren op de fiets, geen reflecterende kleding, het zijn 
mogelijke oorzaken van ongevallen.

Helaas komt het te vaak voor dat fietsverlichting niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Gebrekkige 
verlichting kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. 
Reden genoeg voor Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) om in samenwerking 
met FIETSplezier Michel van de Wetering Heesch op een aantal scholen, samen met de leerlingen, 
hun fietsen te keuren. Dat dit nodig is, blijkt wel uit het resultaat van deze fietskeuringen. FIETSplezier 
Michel van de Wetering verleent, in het kader van duurzaam ondernemen, al jarenlang belangeloos 
zijn medewerking aan deze actie. 

De jaarlijkse verlichtingsacties in het centrum van Oss en Heesch worden gehouden in november 
tijdens een koopavond. 

Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN BRABANT! 

ACTIVITEITENVERSLAG
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PERSBERICHT 9 NOVEMBER 2015

Fietsverlichtingsactie Heesch

Er is vrijdag 13 november van 16.00 tot 20.00 uur een fietsverlichtingsactie 
in Berheze bij FIETSplezier Michel van de Wetering aan ‘t Dorp 108 in Heesch. 
Wethouder Wijdeven geeft het startsein daarvoor.

Helaas komt het te vaak voor dat fietsverlichting niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Gebrekkige 
verlichting kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. 
Reden genoeg voor Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland om, in samenwerking met FIETSplezier 
Michel van de Wetering te Heesch, de jaarlijkse fietsverlichtingsactie te organiseren. Deze rijwielhandel 
heeft al op diverse scholen in Bernheze en Oss fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Dat dit nodig is, 
blijkt wel uit het resultaat van deze fietskeuringen. FIETSplezier Michel van de Wetering verleent, in het 
kader van duurzaam ondernemen, al jarenlang belangeloos zijn medewerking aan deze actie.

Gratis reparatie fietsverlichting
Het deskundig team van FIETSplezier Michel van de Wetering Heesch en vrijwilligers van Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Maasland verzorgen de reparaties op vrijdag 13 november. Alleen de materialen 
worden in rekening gebracht. Personen van wie de fiets gerepareerd is, krijgen van VVN een leuke 
attentie. Voor de wachtenden staat chocolademelk en erwtensoep klaar. De verlichtingsactie in de 
gemeente Oss staat gepland op donderdag 26 november 2015.

ACTIVITEITENVERSLAG



PERSBERICHT DE SLEUTEL, 24 NOVEMBER 2015

Fietsverlichtingsactie bij De Groene Engel en station Oss

OSS - Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Maasland (regio Oss) 
houdt met Fietsersbond afdeling 
Noordoost-Brabant op donderdag 26 
november van 16.00 tot 20.00 uur een 
fietsverlichtingsactie bij De Groene 
Engel en bij het Centraal Station in 
Oss. Wethouder Wagemakers geeft om 
17.30 uur het startsein voor deze actie. 

Het geheel wordt opgeluisterd 
door X-Plosion Entertainment. De 
Verlichtingspiet op een speciale fiets, 
uiteraard goed zichtbaar, vertoont in 
het centrum van Oss zijn kunsten.

Het team van Verboven Tweewielers uit Lith, vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland Maasland en de 
Fietsersbond verzorgen de reparaties op donderdag 26 november bij de Groene Engel in het centrum 
van Oss terwijl een team van Repair Café actief is bij Centraal Station Oss. Alleen de materialen worden 
in rekening gebracht. Personen van wie de fiets gerepareerd is, krijgen van VVN Maasland een attentie. 
Voor de wachtenden staat chocolademelk en erwtensoep klaar.
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PERSBERICHT 10 NOVEMBER 2015

Fietsverlichtingsactie Bernheze 2015

Heesch (Bernheze): Op vrijdag 13 november a.s. van 16.00 tot 20.00 uur wordt de fietsverlichtingsactie 
in Bernheze gehouden. Locatie: FIETSplezier Michel van de Wetering, ’t Dorp 108 te Heesch. Wethouder 
Wijdeven geeft om 16 uur het startsein voor deze actie.

Vanaf 16.00 uur wordt het geheel opgeluisterd door X-PLOSION ENTERTAINMENT. Een clown op een 
speciale fiets, uiteraard goed zichtbaar, zal in het centrum van Bernheze zijn kunsten vertonen.

Helaas komt het te vaak voor dat fietsverlichting niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Gebrekkige 
verlichting kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. 
Reden genoeg voor Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland om, in samenwerking met FIETSplezier 
Michel van de Wetering te Heesch, de jaarlijkse fietsverlichtingsactie te organiseren. 

Deze rijwielhandel heeft, in samenwerking met VVN afd. Maasland, al op diverse scholen in Bernheze 
en Oss, fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Dat dit nodig is, blijkt wel uit het resultaat van deze 
fietskeuringen. FIETSplezier Michel van de Wetering verleent, in het kader van duurzaam ondernemen, 
al jarenlang belangeloos zijn medewerking aan deze actie.

Gratis reparatie fietsverlichting
Het deskundig team van FIETSplezier Michel van de Wetering Heesch en vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland verzorgen de reparaties op vrijdag 13 november a.s. Alleen de 
materialen worden in rekening gebracht. Personen van wie de fiets gerepareerd is, krijgen van VVN afd. 
Maasland een leuke attentie. Voor de wachtenden staat chocolademelk en erwtensoep klaar.

De verlichtingsactie in de gemeente Oss staat gepland op donderdag 26 november 2015.

Samen gaan we voor 
NUL VERKEERSDODEN BRABANT! 

ACTIVITEITENVERSLAG
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ACTIVITEITENVERSLAG

PERSBERICHT 10 NOVEMBER 2015

NOODZAAK FIETSVERLICHTINGSACTIES DUIDELIJK ZICHTBAAR!

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) organiseerde in samenwerking met de 
Fietsersbond op donderdag 26 november 2015 een succesvolle fietsverlichtingsactie bij de Groene 
Engel en de fietsenstalling aan de Spoorlaan in Oss. Ook de politie verleende medewerking aan deze 
actie. Fietsers waarbij de verlichting niet in orde was kregen de keuze: of ter plekke laten repareren of 
een bekeuring.

Wethouder Gé Wagemakers (tevens ambassadeur van de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant!’) gaf 
het startsein voor deze actie. Verboven Tweewielers uit Lith en Repair Café Oss verleenden deze avond 
hun medewerking en repareerden, samen met vrijwilligers van VVN afd. Maasland en de Fietsersbond, 
de verlichting. 

Op deze avond werden circa 100 fietsen gerepareerd waarvan de verlichting niet in orde was. Het belang 
van deze actie is duidelijk. Gezamenlijk zullen we deze verlichtingsactie dan ook blijven herhalen!

Ook de fietsverlichtingsacties in de gemeente Bernheze bij FIETSplezier Michel van de Wetering en 
op diverse basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland verliepen succesvol. Uit het aantal 
afgekeurde fietsen bleek wel dat deze acties niet voor niets zijn geweest.

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is zeker voor fietsers van 
groot belang. Opvallen in het verkeer door middel van goed werkende verlichting en reflectie is van 
levensbelang.

Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN BRABANT!
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ACTIVITEITENVERSLAG

PERSBERICHT 30 NOVEMBER 2015

Terugblik op fietsverlichtingsactie Oss

Ze kijken in Oss terug op een geslaagde fietsverlichtingsactie op 
donderdag 26 november.

De actie was bij de Groene Engel en de fietsenstalling aan 
de Spoorlaan in Oss. Ook de politie verleende medewerking 
aan deze actie. Fietsers waarbij de verlichting niet in 
orde was kregen de keuze: of ter plekke laten repareren 
of een bekeuring. Wethouder Gé Wagemakers (tevens 
ambassadeur van de campagne ‘Nul verkeersdoden 
Brabant!’) gaf het startsein voor deze actie. Verboven 
Tweewielers uit Lith en Repair Café Oss verleenden deze 
avond hun medewerking en repareerden, samen met 
vrijwilligers van Veilig Verkeer afdeling Maasland en de 
Fietsersbond, de verlichting. Het ging in totaal om 100 
fietsen waarvan de verlichting niet op orde was.
 
Ook de fietsverlichtingsacties in de gemeente Bernheze 
bij FIETSplezier Michel van de Wetering en op diverse 
basisscholen in het werkgebied van VVN afdeling 
Maasland verliepen succesvol. Uit het aantal afgekeurde 
fietsen bleek wel dat deze acties niet voor niets zijn 
geweest. De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het 
verkeer. Zien en gezien worden is zeker voor fietsers van 
groot belang. Opvallen in het verkeer door middel van 
goed werkende verlichting en reflectie is van levensbelang.
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PROJECT ZCOOL TOOLKIT FIETS BASIS-
ONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

De scholen zijn voorzien van een toolkit 
met daarin professioneel gereedschap en 
basismaterialen om de meest noodzakelijk 
reparaties te kunnen uitvoeren aan fietsen 
van leerlingen. Doelstelling is dat daarmee 
de leerlingen veilig thuis kunnen komen. De 
scholen dragen inmiddels zelf zorg voor het 
actualiseren van de toolkit.

PROJECT KNUTSELFIETS – VSO ONDERWIJS

Het project “De Knutselfiets” is gericht op 
en tot stand gekomen met het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs.

“de Knutselfiets” is bestemd voor moeilijk 
lerende kinderen. Voor hen is weinig tot geen 

geschikt verkeerslesmateriaal beschikbaar. 
Juist voor deze doelgroep is de creatieve aan-
pak van belang. 
Leerlingen leren de montage van een fiets en 
waaraan de fiets moet voldoen om er veilig 
mee op de openbare weg te mogen rijden.

Projectbeschrijving
Het project “De Knutselfiets” bestaat uit een 
afsluitbare en verrijdbare kist met daarin een 
complete fiets in onderdelen, een montage-
standaard, het benodigde gereedschap om 
de fiets te kunnen (de-)monteren en een les-
map met instructiebladen. Ook zijn er nog 
enkele instructiebladen met daarop veel 
voorkomende, eenvoudige reparaties aan 
de fiets. Tevens bevindt zich in de lesmap 
een bijlage met de relevante verkeersborden 
en verkeersregels en enkele wetenswaar-
digheden met betrekking tot de fiets. Ook 
is er een dvd met daarop een komische in-
troductiefilm en er is een kwartetspel met 8 
setjes van 4 kaarten.

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland 
(regio Oss), is van mening dat dit project een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan het 
verkeersonderwijs op het speciaal onderwijs 
en dat de leerling zijn zelfvertrouwen en zelf-
standigheid kan laten groeien door zich de 
fiets “eigen te maken”.
Vanaf medio 2015 is de voorbereiding ter hand 
genomen voor de productie van een drietal
nieuwe ‘Knutselfiets-kisten’. De productie 
verloopt ondermeer door de medewerk-
ing van Het Hooghuis locatie De Singel.
In het werkgebied van Oss wordt de knut-
selfiets gebruikt door de Bernadetteschool en 
praktijkschool De Singel van Het Hooghuis. 

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT NU EN STRAKS, 
VEILIG NAAR SCHOOL

Dagelijks begeven vele tienduizenden 
mensen zich op straat om op de één of an-
dere manier aan het verkeer deel te nemen. 
Vooral in de drukke ochtenduren en de late 
middag is het op de wegen in en rond Oss 
een drukte van jewelste.

Hoewel ze het nu misschien nog niet besef-
fen, staan de kinderen straks, als ze naar de 
nieuwe school rijden, aan heel wat geva-
ren bloot. Elk jaar vallen er weer honderden 
verkeersslachtoffers. Daarom is het zinvol stil 
te staan bij de gevaren, die ze dagelijks kun-
nen tegenkomen op weg naar school en naar 
huis.
Verkeer is natuurlijk niet iets nieuws voor de 
scholieren. Want of ze nu in een dorp wonen 
of in de stad, met verkeerssituaties krijgen ze 
iedere keer te maken. We gaan met dit pro-
ject echt niet uitleggen dat verkeer van rechts 
voorrang heeft en dat ze goed moeten uitkij-
ken bij het oversteken, dat weten ze al lang. 
Waar het wèl om gaat, is een goede voorbe-
reiding op de nieuwe school-/thuisroute. Het 
zou namelijk niet best zijn als de kinderen pas 
op de dag dat ze straks voor het eerst naar de 
nieuwe school gaan, beginnen na te denken. 

Met een zware rugzak op de rug of bagage-
drager is het een hele fietstocht door de pol-
der naar school. En de weg weten is ook wel 
handig en om daar nu een navigatiesysteem
voor mee te nemen.... dat gaat wel een beetje 
te ver.

De deelname aan het project in 2015 overtrof 
de verwachtingen. Maar liefst 95% van alle 
scholen heeft dit project uitgevoerd.

PROJECT BANDEN PLAKKEN

Activiteiten geïntegreerd bij fietsverlichtings-
acties.

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: DE JONGE BESTUURDER

PROJECT BOB
Dit item komt aan bod bij diverse activiteiten van onze afdeling en dan geintegreerd bij andere 
projecten.
Voorbeeld is de inzet van alcoholbrillen bij de actiedag in Heesch. Tevens zijn er gadgets 
uitgereikt bij activiteiten waardoor aandacht gevraagd werd voor de BOB.  

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: OUDEREN IN HET VERKEER

PROJECT OUDEREN IN HET VERKEER

E-BIKEPROJECT OP INFORMATIEMARKT RIGOM OSS
Op zaterdag 3 oktober 2015 werd door VVN afd. Maasland een e-bike project  georganiseerd 
op de informatiemarkt van het RIGOM in Oss, locatie sportcentrum Rusheuvel. Op deze dag 
bestond de gelegenheid een behendigheidsparcours met de e-bike af te leggen. Fietsplezier 
Michel van de Wetering had hiervoor enkele e-bikes ter beschikking gesteld. Er waren 
diverse praktijkvoorbeelden op dit parcours geplaatst om ervaring op te doen. Doel van 
dit e-bikeproject is de behendigheid en vaardigheid van fietsen op een elektrische fiets te 
vergroten en zo de kans op een ongeval te verkleinen. De informatiefilm over de e-bike werd 
getoond die enkele maanden geleden gemaakt was.

Opnamen instructiefilm e-bike:  9 mei 2015 Bernheze

VVN afd. Maasland maakte in samenwerking met de gemeente Bernheze een instructiefilm 
over de veiligheid op een e-bike. Met name de dode hoek van vrachtwagens blijkt een groot 
risico voor e-bikegebruikers te zijn. De film werd gemaakt in opdracht van de gemeente 
Bernheze en wordt t.z.t. voor educatiedoeleinden gebruikt. FIETSplezier Michel van de 
Wetering en Verkeersschool Kees van Iersel verleenden hun deskundige medewerking aan 
deze nieuwe film.

ACTIVITEITENVERSLAG
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Voorbeelden van aandacht in de media voor ouderen in het verkeer

PERSBERICHT

VVN afd. Maasland - in samenwerking met Fietsplezier Michel van de Wetering Heesch 
- met e-bikeproject aanwezig op informatiemarkt voor senioren in Oss. 

VVN afd. Maasland (regio Oss) geeft zaterdag 3 oktober 2015 - in samenwerking met Fietsplezier 
Michel v.d. Wetering Heesch - e-biketraining voor senioren. Locatie sportcentrum Rusheuvel te Oss. Het 
programma duurt van 10.30 tot 15.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om op deze dag een behendigheidsparcours met de e-bike af te leggen. 
Fietsplezier Michel van de Wetering heeft hiervoor enkele e-bikes ter beschikking gesteld. Met diverse 
praktijkvoorbeelden kan op dit parcours ervaring opgedaan worden. Uiteraard kan het parcours ook 
afgelegd worden met uw eigen e-bike. Doel van de fietstraining is de behendigheid en vaardigheid van 
fietsers op een elektrische fiets te vergroten en zo de kans op een ongeval te verkleinen.

Op deze dag wordt de informatiefilm over de e-bike getoond die in opdracht van de gemeente Bernheze, 
in samenwerking met VVN afd. Maasland, gemaakt is. Ook bestaat de mogelijkheid om een proefrit te 
maken op een e-bike buiten het parcours onder begeleiding van een vrijwilliger van VVN afd. Maasland. 

Voor vragen op het gebied van verkeersveiligheid kunt u op deze dag terecht bij het  Mobiel Informatie 
Centrum van VVN afd. Maasland.

VVN afd. Maasland blijft zich inzetten voor de campagne ‘Help Brabant op weg naar NUL 
verkeersdoden!’. De campagne staat dit jaar in het teken van senioren. 

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: JEUGD IN HET VERKEER –  VAN 6 -18 JAAR

FIETSCONTROLEACTIES 2015  OP DIVERSE SCHOLEN IN OSS EN HEESCH
ZIE DE INFO BIJ DE FIETSVERLICHTINGSACTIE

PROJECT DODE HOEK IN HET VRACHTVERKEER (BO) – THIS IS MY LIFE
DODEHOEKPROJECT ‘THIS IS MY LIFE!’ VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND, 
AFD. MAASLAND (REGIO OSS) JAARLIJKS OP ALLE BASISSCHOLEN!

In de maanden oktober en november zijn op diverse scholen in Oss en Heesch fietscontrole-
acties gehouden. Dankzij de vrijwillige inzet van Fietsplezier Michel van de Wetering, werden 
de fietsen van 277 kinderen gecontroleerd. Niet alleen op verlichting, maar ook  de algehele 
veiligheid van de fietsen werd gecontroleerd. 

Vrijwilligers van VVN afdeling Maasland gaven met hun aanwezigheid een feestelijk tintje aan 
de actie. Nadat de fietsen gecontroleerd waren, ontving ieder kind een tasje met daarin enkele 
gadgets van VVN afdeling Maasland. De verkeersouders en leerkrachten zorgden voor een 
soepel verloop van de actie. De vrijwilligers ontvingen na afloop als waardering een presentje. 
De acties zullen in 2015 zeker weer worden herhaald.

ACTIVITEITENVERSLAG
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Voorbeelden van aandacht in de 
media voor het dodehoekproject

PERSBERICHT 11 FEBRUARI 2015

Dodehoekproject van start bij scholen in regio Oss

This is my life. Zo heet het dodehoekproject dat op alle basisscholen in de regio Oss van start 
gaat.

Deze actie houdt in dat vrijwilligers in drie maanden tijd alle 46 basisscholen uit het werkgebied 
van VVN afdeling Maasland bezoeken. Ze doen dat met vrachtwagen, bus of landbouwvoertuig. Zo 
brengen ze circa 1600 leerlingen de gevaren van de dodehoek in het verkeer bij. Het gaat om scholen in 
de gemeente Oss, de gemeente Bernheze en in Vinkel en Nuland.

Wie sluit zich aan?
De projectleiding ontvangt jaarlijks 
veel positieve reacties op dit 
project waarbij de dodehoek bij 
vrachtwagens, landbouwvoertuigen 
en bussen aan bod komt. Het groot 
aantal voertuigen dat door diverse 
transportbedrijven en verkeersscholen 
belangeloos mag worden ingezet 
wordt dit jaar versterkt met een 
vuilniswagen van de gemeente Oss. 
Nieuwe transportbedrijven, rijscholen 
en uiteraard vrijwilligers die zich bij dit 
project aan willen sluiten zijn dan ook 
meer dan welkom.

NUL verkeersdoden
VVN afdeling Maasland (regio Oss) blijft zich inzetten voor de campagne ‘Help Brabant op weg naar 
NUL verkeersdoden’. Dankzij het blijvend enthousiasme van het hechte team vrijwilligers, (transport)
bedrijven en verkeersscholen blijven wij ‘van de NUL een punt’ maken!

ACTIVITEITENVERSLAG
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PERSBERICHT 11 FEBRUARI 2015

Dodehoekproject weer gestart 

OSS – VVN afdeling Maasland is op de basisscholen in de regio weer 
gestart met het dodehoekproject ‘This is my life!’. In drie maanden 
tijd worden alle 46 basisscholen in Oss, Bernheze, Vinkel en Nuland 
bezocht. 
 
Vrijwilligers komen langs met een vrachtwagen, bus of 
landbouwvoertuig om te wijzen op de gevaren van de dode hoek in 
het verkeer. Dit jaar wordt ook een vuilniswagen van de gemeente 
Oss ingezet.
 
VVN is met het dodehoekproject aangesloten bij de provinciale campagne ‘Help Brabant op weg 
naar nul verkeersdoden’.

PERSBERICHT 11 FEBRUARI 2015

Dodehoekproject weer gestart 

OSS - Op de basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland 
(regio Oss) is het dodehoekproject ‘This is my life!’ weer van start gegaan. 
Diverse basisscholen zijn inmiddels al bezocht. 
 
Deze actie houdt in dat in drie maanden tijd, alle 46 basisscholen uit het 
werkgebied van VVN afdeling Maasland (de gemeente Oss, gemeente 
Bernheze en de plaatsen Vinkel en Nuland), bezocht worden door enthousiaste vrijwilligers (met 
vrachtwagen, bus of landbouwvoertuig) die de circa 1600 leerlingen de gevaren van de dode hoek in 
het verkeer bijbrengen. De projectleiding (Ine van Aarssen-Janssen, Jan Huijbers en Antoon de Klein) 

ontvangt jaarlijks veel positieve reacties op dit project waarin 
de dode hoek bij vrachtwagens, landbouwvoertuigen en 
bussen aan bod komt. 

Het groot aantal voertuigen dat door diverse transport-
bedrijven en verkeersscholen belangeloos mag worden 
ingezet voor deze actie wordt dit jaar versterkt met een 
vuilniswagen van de gemeente Oss.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PERSBERICHT 11 FEBRUARI 2015

Dodehoekproject ‘This is my life!’ weer van start op alle basisscholen!

Oss (Regionaal): Op de basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland (regio Oss) is het 
dodehoekproject ‘This is my life!’ weer van start gegaan. Diverse basisscholen zijn inmiddels al 
bezocht. Deze actie houdt in dat in 3 maanden tijd, alle 46 basisscholen uit het werkgebied van VVN 
afd. Maasland (de gemeente Oss, gemeente Bernheze en de plaatsen Vinkel en Nuland), bezocht 
worden door enthousiaste vrijwilligers (met vrachtwagen, bus of landbouwvoertuig) die de circa 1600 
leerlingen de gevaren van de dode hoek in het verkeer bijbrengen.

Woensdag was het project op bezoek in Vinkel. In groepjes trokken de kinderen van de Mariaschool 
naar het Pastoor Vogelsplein waar een grote vrachtwagen stond. De Vinkelse kinderen werd uitgelegd 
hoe ze rekening kunnen houden met de dode hoek en konden ook zelf de dode hoek ervaren door 
achter het stuur van de vrachtwagen te klimmen.

De projectleiding (Ine van Aarssen-Janssen, Jan Huijbers en Antoon de Klein) ontvangt jaarlijks veel 
positieve reacties op dit project waarin de dode hoek bij vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen 
aan bod komt. Het groot aantal voertuigen dat door diverse transportbedrijven en verkeersscholen 
belangeloos mag worden ingezet voor deze actie wordt dit jaar versterkt met een vuilniswagen van de 
gemeente Oss.

Bij de planning van het dodehoekproject zijn de gevolgen van de recessie goed merkbaar. Van de 
enthousiaste groep bedrijven en vrijwilligers wordt nog meer gevraagd dan voorheen. Nieuwe 
transportbedrijven, rijscholen en uiteraard vrijwilligers die zich bij dit project aan willen sluiten zijn dan 
ook meer dan welkom. 

VVN afd. Maasland (regio Oss) blijft zich inzetten voor de campagne ‘Help Brabant op weg naar NUL 
verkeersdoden!’. Dankzij het blijvend enthousiasme van het hechte team vrijwilligers, (transport)
bedrijven en verkeersscholen blijven wij ‘van de NUL een punt’ maken!

Foto Kimberley van Nuland

ACTIVITEITENVERSLAG
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PERSBERICHT 17 JUNI

Dodehoek actie Bernheze wint regioprijs Noordoost-Brabant!

Ben bewust van de gevaren van de dodehoek in Heesch
Op de markt in Heesch werd op 17 juni een vrachtauto geplaatst waarin men kon plaatsnemen om 
zelf te ervaren wat de dodehoek is. Ook is een videofilm getoond en was er een poppentheater over de 
gevaren van de dodehoek. Kinderen konden tevens wegwijs worden in het verkeer in de verkeerstuin 
van Veilig Verkeer Nederland.

Op de scholen in Bernheze wordt de kinderen geleerd wat de gevaren zijn van de dodehoek van een 
vrachtauto. Volwassenen worden hiermee echter niet bereikt, terwijl het voor hen net zo belangrijk is. 
Door het toenemende gebruik van de e-bike wordt de problematiek van de dodehoek steeds groter.
Verkeersveiligheidsambassadeur Gerard Stoffels overhandigt de regioprijs Noordoost aan loco 
secretaris Hans Brouwer en Judith van der Wel van gemeente Bernheze en Jurriën van de Veer en Ine 
van Aarssen van VVN Maasland. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met verkeersschool 
Kees van Iersel en Rijwielhandel Fietsplezier.
Gerard Stoffels: “Voor het eerst doen jullie hier in Heesch mee met de actiedag. Dat verdient een 
aanmoediging. Ook hebben jullie veel energie gestoken in het zelf maken van een voorlichtingsfilm 
en zijn verschillende partijen betrokken bij de actie: VVN Maasland, rijschoolhouder Kees van Iersel, 
Rijwielhandel Fietsplezier en de Gemeente. Deze samenwerking wordt dit jaar beloond met de regionale 
verkeersveiligheidsprijs.”

Judith van der Wel, beleidsmedewerker gemeente Bernheze: “Al drie jaar probeer ik een actie te krijgen 
in Heesch en nu is het eindelijk gelukt. We doen al jaren dodehoek projecten op scholen, maar nu 
bereiken we eindelijk ook eens de volwassenen”. “We hebben het initiatief genomen om een film te 
maken over de gevaren van de e-fiets, stille hybride auto’s en dode hoek, deze film wordt vandaag voor 
het eerst getoond. We willen deze film gaan verspreiden via VVN Maasland, bij een E-bike training op 
28 augustus en eventueel een ouderenmarkt.”

ACTIVITEITENVERSLAG
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Ine van Aarssen, VVN Maasland: “Het is 
geweldig hoe deze samenwerking is verlo-
pen met alle vrijwilligers en de gemeente, 
we zijn erg blij met de voorlichtingsfilm.”

Michel van de Wetering, rijwielhandel 
Fietsplezier: “Vanaf 2008, sinds ik mijn 
eigen zaak heb, ben ik betrokken bij 
fietsverlichtingsacties en fietskeuringen op bijvoorbeeld scholen (groep 6 van de basisschool). Ik blijf 
me verbazen hoe weinig ouders het belang van goede fietsverlichting zien en dit laten maken.”

Ben van de Steen, verkeersschool Kees van Iersel: “We doen al 15 jaar dodehoek projecten met onze 
vrachtwagens met oplegger. We bezoeken vele scholen en markten zoals deze met VVN. We laten 
bezoekers in de vrachtwagen zitten en iedere keer schrikken  volwassenen en kinderen van de dode 
hoeken en vele spiegels die nodig zijn om voetgangers of fietsers te zien.”

Onze Wegwijs ambassadeurs Jan Ronnes en Aart Plas zijn ook aanwezig. Aart:”In onze regio zijn er 
hele goede contacten de KBO afdelingen, stichting welzijn ouderen en de gemeenten. Dat maakt de 
samenwerking een heel stuk makkelijker. Het zou mooi zijn als er van deze film DVD’s gemaakt zouden 
worden voor de seniorenclubs. Deze hebben vaak geen toegang toe internet, maar kunnen de film dan 
via DVD toch laten zien.
     
Pers: vanavond zendt de lokale omroep DTV (Oss – Bernheze) een item uit. Daarnaast worden er een 
paar foto’s en artikeltje op de website van mooiheesch.nl, mooihdl.nl, mooinisseroi.nl en misschien de 
MooiBernheze krant geplaatst.

EEN LEUKE REACTIE VAN DE POLITIE BASISTEAM MAASLAND
Als teamchef is het altijd fijn om gecomplimenteerd te worden met het goede werk van col-
lega’s. Zo ook in dit geval. Ik zal met veel plezier Gilbert de complimenten overbrengen. Te-
vens proficiat met het behalen van de regioprijs (2e keer). Dit alles laat zien dat een gedegen 
samenwerking kan leiden tot resultaten die er voor de maatschappij (onze burgers) toe doen. 

Met vriendelijke groet,  
Helma Vos  
Teamchef Basisteam Maasland

Politie | Oost-Brabant | District ‘s-Hertogenbosch  

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT DODE HOEK IN HET VRACHTVERKEER (VO) – GOOD 2 SEE YOU
DODEHOEKPROJECT ‘GOOD 2 SEE YOU!’ OP HET HOOGHUIS, LOCATIES ZUID EN WEST

Op donderdag 12 februari 2015 organiseerde de projectleiding van VVN afd. Maasland op Het 
Hooghuis, locaties Zuid en West het dodehoekproject voor het voortgezet onderwijs ‘Good 2 
See You!’. Circa 25 enthousiaste vrijwilligers en 5 vrachtwagencombinaties werden ingezet om 
de leerlingen voorlichting te geven over de dodehoekproblematiek. De vrachtwagens ston-
den opgesteld in de Meidoornlaan in Oss. Het groot aantal voertuigen dat door diverse trans-
portbedrijven en verkeersscholen belangeloos mag worden ingezet voor de dodehoekprojec-
ten van VVN afd.  Maasland werd dit jaar versterkt met een vuilniswagen van de gemeente Oss.

Om het belang van verkeerseducatie óók op het voortgezet onderwijs te onderstrepen en 
zeker gezien de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant’ waren bij het startmoment de wet-
houders Verkeer uit het werkgebied van deze afdeling (gemeenten Oss en Bernheze) aan-
wezig. Ook zij namen deel aan de praktijkles door plaats te nemen achter het stuur van een 
vrachtwagencombinatie.

PROJECT KNUTSELKOFFER DODEHOEKPROJECT ‘THIS IS MY LIFE’
Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland 
(regio Oss) heeft speciaal voor het basisonder-
wijs ‘De Knutselkoffer’ samengesteld behorende 
bij het dodehoekproject ‘This is my life!’. Een 
koffer met daarin bouwplaten van o.a. vervoer-
middelen, verkeersborden, fietsers, enz., om al 
knutselend een tweetal rotonden in te richten. 

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT EDUCATIEVE VERKEERSTUIN
Afdeling Maasland stelt een aanhanger ter beschikking aan de scholen met daarin een 
educatieve verkeerstuin. Door het hele jaar heen wordt de verkeerstuin van de afdeling 
geleend.

Dit project wordt ondersteund door een lespakket, ontwikkeld door het SOM (Samenwerkende 
Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-Brabant).
In de aanhangwagen zitten materialen voor het opzetten van een Behendigheidsparcours en 
voor de Educatieve Verkeerstuin. De verkeerstuin is op veel scholen ingezet, zowel binnen als 
buiten ons werkgebied. 

Leerlingen steken er het nodige van op. Voor elke groep van de basisschool is met deze 
verkeerstuin te werken. Met al de verkeersborden, het zebrapad, verkeerslicht, skelters, enz., is 
bijna  praktijksituatie goed na te bootsen. 

In 2015 is de verkeerstuin totaal 26 dagen ingezet.

De vrijwilligers Jan Steinvoort en Frans Josemanders zorgen er steeds voor dat de 
aanhangwagen gebracht en weer opgehaald wordt en teruggebracht naar de loods. Ook 
zorgen zij voor het onderhoud en eventueel aanvulling van de materialen. 

Dit project is en blijft een succes!

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT VERKEERSEXAMENS
VERKEERSEXAMENS 2015 SUCCESVOL VERLOPEN

Van maandag 13 t/m dinsdag 21 april 2015 
werd door VVN afd. Maasland weer het 
praktisch verkeersexamen georganiseerd voor 
de groepen 7/8 van de basisscholen uit haar 
werkgebied (gemeenten Oss en Bernheze 
met daarbij ook Nuland en Vinkel). Er werd 
gedurende deze periode door circa 1400 
leerlingen over enkele van de drukst bereden 
straten van Oss gefietst. Dit met als einddoel 
het verkeersdiploma te behalen. De Wethouder 
van Eschstraat, Molenstraat, Raadhuislaan 
en Kortfoortstraat kleurden gedurende ruim 
anderhalve week oranje. De start en finish 
vonden - net zoals voorgaande jaren - plaats 
achter de brandweerkazerne aan de Wethouder 
van Eschstraat in Oss. 

Ook dit jaar werden 3e jaars leerlingen van Het 
Hooghuis, studierichting Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid bij de praktische verkeersexamens 
ingezet o.a. als controleposten. Dit in het kader 
van praktijkervaring opdoen op een stagep-
laats.

Het schriftelijk verkeersexamen van Veilig 
Verkeer Nederland werd op donderdag 9 april 
afgenomen. De deelnemers die zowel geslaagd 
waren voor het schriftelijk als het voor praktisch 
verkeersexamen behaalden het felbegeerde 
verkeersdiploma.

ACTIVITEITENVERSLAG
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Voorbeelden van aandacht in de 
media voor het dodehoekproject

PERSBERICHT 13 APRIL 2015

Verkeersexamens 2015

VVN afdeling Maasland houdt van maandag 13 tot en met dinsdag 21 april het praktisch 
verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in haar werkgebied: Oss, Bernheze, 
Nuland en Vinkel.

Er fietsen gedurende deze periode circa 1.400 leerlingen over enkele van de drukst bereden straten van Oss. 
Dit met als einddoel het verkeersdiploma te behalen. De Wethouder van Eschstraat, Molenstraat, 
Raadhuislaan en Kortfoortstraat kleuren ruim anderhalve week oranje.

Praktijkervaring studenten
De start is -net zoals voorgaande jaren- achter de brandweerkazerne aan de Wethouder van Eschstraat in 
Oss, waar ook de finish is van de route. Ook dit jaar worden er derdejaars leerlingen van ‘Het Hooghuis’, 
studierichting Sport, Dienstverlening en Veiligheid ingezet bij de praktische verkeersexamens, onder meer op 
controleposten. Dit in het kader van praktijkervaring opdoen op een stageplaats.

Verkeersdiploma
Het schriftelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland is op donderdag 9 april afgenomen. Wanneer 
de deelnemers zijn geslaagd voor het schriftelijk én het praktisch verkeersexamen, behalen zij het felbegeerde 
verkeersdiploma.

NUL verkeersdoden
VVN blijft zich inzetten voor de Brabantse Verkeersveiligheidscampagne ´Help Brabant mee op weg naar 
NUL verkeersdoden´ waar wethouder Wagemakers ambassadeur van is.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT SKATEN
In april 2007 werd de gloednieuwe 
lesmethode ‘Een avontuur op skates!’ officieel 
gepresenteerd. Inmiddels stellen we scholen 
met dit project dus al ruim acht jaar in de 
gelegenheid om kinderen op een speelse 
wijze te confronteren met de gevaren, de 
verkeersregels en de gedragsregels omtrent 
skaten.

Het lesmateriaal is in 2007 aan alle scholen 
uitgedeeld. In verband met een wijziging 
in de wetgeving is een erratum opgesteld. 
Begin januari 2009 is dit erratum verspreid 
naar de gebruikers.

In 2015 zijn enkele pakketten uitgereikt 
aan scholen die deelnemen aan het BVL ter 
stimulering praktische projecten.  

PROJECT TONEELPRODUCTIE “DE GROTE 
OVERSTEEK”
Deze productie is uit het subsidiabel aanbod 
van VVN afdeling Maasland gehaald in overleg 
met de gemeenten uit het werkgebied. 
Daardoor is er geen vraag meer gekomen 
naar dit bijzonder leuke project. De scholen 
dienen nu uit eigen budget dit project te 
reserveren. Daar ontbreken vaak de middelen 
voor bij de scholen.

PROJECT INTERACTIEVE THEATRALE 
WORKSHOP: ROOD-GROEN

Doel van het project:
Leerlingen van de basisschool op een 
interactieve en speelse manier leren dat 
deelnemen aan het verkeer niet zonder 
gevaren is en dat daarbij het gedrag van de 
mens medebepalend is om veilig deel te 
kunnen nemen aan het verkeer.

Inmiddels heeft de voorstelling RoodGroen 
met succes al twee jaar gedraaid. Leuke en 
leerzame educatieve voorstelling voor de 
hele basisschool.  Premiere: 8 januari 2014

De dames van RoodGroen maken zelf hun 
planning als de scholen zich aanmelden 
voor de workshops. Begin 2015 hebben alle 
scholen in het werkgebied van Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Maasland, Regio Oss een 
nieuwe brochure ontvangen om de nieuwe 
prijzen door te voeren. 

In 2015 moeten de scholen die gebruik willen 
maken van het project RoodGroen zelf een 
bijdrage leveren. Het bedrag dat de scholen 
moesten betalen bedroeg  40% van de kosten.

ACTIVITEITENVERSLAG
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In de herfst heeft er een nogmaals een 
vergadering plaatst gevonden. In deze 
vergadering zijn de prijzen besproken van 
de voorstelling. Conclusie hieruit is dat de 
voorstelling te duur was voor de scholen. 
Daarom zal de eigen bijdrage voor de scholen 
naar 10% verlaagd worden in 2016.

Drie verschillende theatrale workshops 
Voor drie verschillende niveaus binnen het 
basisonderwijs is een op maat gemaakte 
theatrale workshop beschikbaar.  De work-
shops worden gehouden door Lonneke van 
der Veer en Sharon Neelen. De workshops 
worden in groepen als volgt verdeeld: 

Groep 1, 2 en 3 
Tijdens deze workshop zal de focus gelegd 
worden op de basiskennis van de leerlingen. 
Mevrouw Groen en mevrouw Rood gaan 
fietsen. Aan de leerlingen wordt gevraagd 
zelf ook op de fiets zitten. Mevrouw Rood 
kan nog niet zo goed fietsen en daarom helpt 
mee te doen door zich te verbeelden dat ze 
mevrouw Groen haar met de basisregels van 
het verkeer. Door middel van een passend 
verhaal leert mevrouw Rood de basisregels 
en de leerlingen helpen haar hierbij.

Groep 4, 5 en 6
Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het 
overbrengen van kennis. Door middel van 
het “Streepjournaal” komen er verschillende 

verkeerssituaties aan bod. Mevrouw Groen 
en mevrouw Rood presenteren samen het 
Streepjournaal.  Ze geven de leerlingen, door 
middel van het uitbeelden van verkeerssitua-
ties, inzicht in de gevaren in het verkeer. 

Groep 7 en 8 
De groepen 7 en 8 nemen deel aan een ver-
keersquiz. Voor de groepen 7 als voorberei-
ding op het verkeersexamen en voor de groe-
pen 8 als voorbereiding op het deelnemen 
aan het verkeer als ze naar het voortgezet 
onderwijs zullen gaan fietsen. In de quiz ko-
men verschillende verkeerssituaties aan 
bod waar de leerlingen een oplossing voor 
moeten vinden. De leerlingen krijgen twee 
kaartjes, rood en groen. Door het juiste kaartje 
in de lucht te steken, geven de leerlingen aan 
welk antwoord juist is. Bij deze voorstellin-
gen heeft Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Maasland voor de drie niveaus (onder-, mid-
den- en bovenbouw) opdrachten ontworpen 
die na het zien van de voorstelling behandeld 
kunnen worden in de les.  
Bij deze voorstellingen heeft Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Maasland voor de drie 
niveaus (onder-, midden- en bovenbouw) 
opdrachten ontworpen die na het zien van 
de voorstelling  behandeld kunnen worden 
in de les.  

In 2015 vond een presentatie plaats van 
het project voor het district Veilig Verkeer 
Nederland in het PSV-stadion ter gelegenheid 
van een provinciale bijeenkomst. Een succes-
vol optreden dat leidde tot het boeken van 
vier voorstellingen als beloning van een 
prijsvraag. De voorstellingen zullen o.a. gege-
ven worden in Zeeland en Leeuwarden.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT ”KIJK UIT”
Doel van dit project is kinderen veilig te leren 
oversteken, ook met obstakels in het verkeer. 
Poppentheater Poppenjans verzorgt de 
oversteekvoorstelling ‘Rik gaat oversteken! 
De kinderen leren op een speelse wijze hoe 
ze moeten oversteken. De voorstelling is 
interactief. Er is aanvullend lesmateriaal 
ontwikkeld bij dit project.  

In 2015 heeft Marjan Oosting (Poppenjans) 11 
verschillende basisscholen bezocht met het 
project ‘Kijk uit!’. Drie van de elf basisscholen 
vielen buiten het werkgebied van Veilig 
Verkeer Nederland, afdeling Maasland (regio 
Oss).  Deze voorstelling zijn vooral geboekt in 
het voorjaar van 2015.

We merken dat de scholen het van september 
tot met december te druk hebben met andere 
activiteiten. Vanaf de krokusvakantie lopen 
de reserveringen weer storm.  

Door middel van brochures heeft Poppen-
jans in het buitengebied dit jaar ook wat 
promotie gehad.
De voorstellingen van buiten het gebied is in 
2015 iets gestegen. We hopen er meer binnen 
te krijgen in 2016.
Alle scholen die Poppenjans heeft bezocht, 
zijn erg enthousiast over deze voorstelling en 
het bijbehorende lesmateriaal. Voor komend 
jaar is er nog voldoende lesmateriaal op 
voorraad. 

In 2015 is een eerste try-out geweest van een tweede voorstelling waarin het thema dodehoek 
centraal staat. Komende maanden wordt er nog gewerkt aan dit project. 

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: JEUGD IN HET VERKEER –  VAN 0 -6 JAAR 

PROJECT VERKEERSWEEK IN OSS INTEGRAAL  KINDCENTRUM

Afgelopen vrijdag startte in Oss een verkeersweek bij het Integraal Kindcentrum (IKC). De verkeersweek duurt 
tot en met vrijdag 5 juni. Vol enthousiasme wordt aan alle leeftijdscategorieen de beginselen van het veilig 
deelnemen aan het verkeer onder de aandacht gebracht. 
De verkeerweek opende met een educatieve verkeerstuin op vrijdag 29 mei. Dat was een enorm succes. Op 
maandag 1 juni stond er een fietsbelconcert op de agenda. Dat was de officiele start van de week die is 
georganiseerd door VVN, afdeling Maasland in samenwerking met IKC De Regenboog Oss. 

Fietskeuring
Leerlingen maken tijdens deze week ook kennis met verschillende voertuigen, waaronder een politieauto, 
tractor en een vuilniswagen van de gemeente Oss (dodehoek)
Poppentheater Poppenjans verzorgde diverse voorstellingen van “Rik gaat oversteken”.
Uiteraard ontbreken deze week ook een fietskeuring en het zelf leren plakken van een fietsband niet. Tijdens 
de theatrale voorstelling van Roodgroen leren de leerlingen op een interactieve en speelse manier dat 
deelnemen aan het verkeer niet zonder gevaren is.

Verkleedbox
De kinderen mogen zowel binnen als buiten de school kennismaken met echte verkeerslichten en een 
zebrapad. De verkleedbox wordt voor de diverse activiteiten regelmatig ingezet en de kinderen bakkenzelfs 
verkeerskoekjes. De week wordt afgesloten op vrijdag 5 juni een de uitreiking van een certificaat. 

VVN afd. Maasland en IKC Regenboog gaan samen voor “nul verkeerdoden Brabant!”, want jong 
geleerd is oud gedaan!

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT VERKLEEDBOX VERKEER
Na de geslaagde presentatie eind 2010 van het project “De Verkleedbox” hebben we veel posi-
tieve reacties van de scholen ontvangen. Sommige scholen hebben dit project ook geïnte-
greerd in het pro-ject Educatieve Verkeerstuin.

Basisscholen in het werkgebied maken gebruik van de verkleedbox in de reguliere lessen. Een 
enkel verzoek van scholen buiten het werkgebied voor de aanschaf van een verkleedbox kon 
gehonoreerd worden. In 2015 zijn materialen uit de box opnieuw geproduceerd. De scholen 
gebruiken de verkeersbox in het BVL-pakket.
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PROJECT AUTO TE WATER
VVN AFD. MAASLAND (REGIO OSS) IN 
SAMENWERKING MET REDDINGS-
BRIGADE OSS
In samenwerking met Reddingsbrigade Oss 
(RBO) heeft VVN afd. Maasland (regio Oss) het 
project ‘AUTO TE WATER’ gerealiseerd. Beide 
partijen zijn erg enthousiast over het resultaat. 
Het project werd eind 2013 gepresenteerd en 
overgedragen aan de Reddingsbrigade in het 
nieuwe wedstrijdbad van Oss.

De reddingsbrigade gebruikt het automodel 
voor oefeningen met hulpdiensten en op 
afroep door verenigingen en particulieren. 
Daarbij is het ontwikkelde lesmateriaal 
richtlijn bij de cursus.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven om 
deel te nemen aan de theorie- en praktijkles 
‘AUTO TE WATER’ bij de RBO via autotewater@
reddingsbrigadeoss.nl Zij ontvangen dan alle 
informatie over de cursus. Voor deze cursus 
wordt een vergoeding in rekening gebracht

PROJECT KANTELSIMULATOR
INZET BIJ PROJECTEN ZOALS REGIONALE 
DAG “DE JONGE BESTUURDER”

PROJECT SPIEGELAFSTELPLAATSEN
Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland 
afd. Maasland en in samenwerking met de 
gemeente Oss werd in 2009 de 1ste openbare 
SPIEGELAFSTELPLAATS in de gemeente Oss, 
officieel in gebruik genomen door wethouder 
J. Iding van de gemeente Oss en dhr. C.A.J. 
Vos (directeur Vos Logistics). De locatie van 
deze spiegelafstelplaats is op de Waalkade nr. 
12 in Oss. De projectleiding dode hoek van 
VVN afd. Maasland streeft ernaar om ook bij 
de chauffeurs dagelijks aandacht te blijven 
vragen voor de dode hoek.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT VERKEERSOUDERS
De verkeersouders worden landelijk begeleid 
door VVN of via het District Noord-Brabant. 
Verkeersouders worden door de afdeling 
geïnformeerd over projecten en activiteiten 
via een mailing gericht aan de school.

Verkeer is een belangrijk thema op en rond de 
basisschool. Kinderen leren in deze periode 
immers zelfstandig van en naar school te 
lopen of te fietsen. Om dat te kunnen doen 
is verkeerseducatie nodig. Maar onderwijs 
alleen is niet genoeg. Leerkrachten nemen 
de verkeerslessen voor hun rekening. 
Verkeersouders pakken al het andere aan 
wat voor verkeersonveilige situaties zorgt 
rondom de school. Een verkeersouder is 
ook een contactpersoon tussen ouders, 
school en derden, wanneer het gaat om de 
verkeersveiligheid van kinderen.

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland 
(regio Oss) heeft diverse verkeerseducatieve 

projecten waar de basisscholen uit haar 
werkgebied gebruik van kunnen maken. 
Om de verkeersouders te ondersteunen in 
hun activiteiten organiseert VVN-Maasland 
elke 2 jaar een informatieavond voor 
de verkeersouders en de mensen op de 
basisscholen die verkeer in hun ‘portefeuille’ 
hebben.

Basisscholen dienen zich in 2014 als 
aangeslotene bij VVN landelijk te melden en 
krijgen daarmee jaarlijks een viertal projecten 
aangeboden. Zie voor de voorwaarde de 
website van VVN.

In contacten met de scholen blijkt dat er nog 
scholen zijn die niet op hoogte zijn van de 
nieuwe regeling deelname verkeersouders 
en de gratis projecten. Tijdens een nieuwe 
bijeenkomst voor scholen en verkeersouders 
wordt hier nog info over gegeven. De 
bijeenkomst zal begin 2016 georganiseerd 
worden.

ACTIVITEITENVERSLAG
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PROJECT DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN  
INZET PROJECT Z.O.N.  <> ZELFSTANDIG ONDERWEG NAAR ….!

VVN afd. Maasland (regio Oss) ontwikkelde in 
2012 een nieuw verkeersproject: ZON (Zelf-
standig Onderwijs Naar….) voor de actie ‘De 
scholen zijn weer begonnen!’ 

Dit project is bestemd voor de onderbouw 
van het basisonderwijs. Hiermee voorzien we 
in de behoefte van een project dat uitgevoerd 
kan worden aan het begin van het schooljaar.

Gebleken is dat er aan het begin van het 
nieuwe schooljaar te weinig aandacht wordt 
besteed aan de verkeerssituatie rondom 
school en aan de verkeersregels. 
Het project Z.O.N. Zelfstandig Onderweg 
Naar... is een kort actieproject, waarin we de 
aandacht bewust weer richten op de ver-
keerssituatie rondom school. 

De scholen in het werkgebied zijn voorzien 
van de materialen die bij dit project horen.
Tal van scholen hebben gebruik gemaakt 
van de materialen om aandacht te vragen 
voor een veilige verkeerssituatie rondom de 
school, tijden het halen en brengen van leer-
lingen. 
VVN afd. Maasland (regio Oss) stelt jaarlijks 
alle basisscholen in haar werkgebied (de ge-
meenten Oss, Bernheze en Maasdonk) in de 
gelegenheid om aan deze actie deel te ne-
men. 

Doel:
We proberen met dit project ouders en ver-
zorgers te bewegen om kinderen zoveel 
mogelijk te voet of op de fiets naar school 
te brengen/begeleiden en hiermee de ver-
keerssituatie rondom de school veiliger te 
maken. Het project wijst op het gevaar en de 
hectiek van de (vele) auto’s rondom de school 
bij begin en einde van de schooltijden.
Ook worden ouders en kinderen opnieuw 
gewezen op de verkeersregels als fietser en 
voetganger.

Dit onderwerp hebben we op verschillende 
manieren uitgewerkt. 
In groep 1 en 2 leest de leerkracht een ver-
haal voor en de leerlingen krijgen een bijbe-
horende kleurplaat. 
Voor groep 3 en 4 is er een quiz en een kleur-
plaat. 
Voor alle ouders/verzorgers hebben we een 
flyer. Per klas hebben we een aantal auto-
zonneschermen beschikbaar als beloning.

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: MEDIA

PROJECTVOORLICHTING VIA DE PLAATSELIJKE PERS
De plaatselijke pers besteedt gedurende het jaar voortdurend aandacht aan de activiteiten van 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland. In dit jaarverslag zijn voorbeelden opgenomen 
van persberichten uit de media.

PROJECT VVN DIGITAAL <> WEBSITE
DE AFDELING MAAKT INTENSIEF GEBRUIK VAN DE WEBSITE. 
In 2015 werd begonnen met de bouw van een nieuwe website. De oude website voldeed 
niet meer aan huidige eisen zoals gebruik op smartphones en tablets. Ook waren de jaarlijkse  
onderhoudskosten erg hoog. Begin 2016 wordt de nieuwe site opgeleverd

Een duidelijk structuur maakt het mogelijk voor de bezoeker om snel inzicht te krijgen in de 
activiteiten van afdeling Maasland. Tevens is een digitaal reserveringssysteem voor projecten 
als de verkeerstuin en verlichtingskoffers.
De webshop geeft een overzicht van de beschikbare producten die direct on-line besteld 
kunnen worden. 
Al werkende met de nieuwe website blijkt dat technische aanpassingen steeds noodzakelijk 
blijven. Dit geldt o.a. voor het inschrijven door scholen / bedrijven / vrijwilligers voor de diverse 
projecten. Hieraan zal in 2016 de nodige aandacht worden besteed.

De website is naast een functionele tool ook een pr-middel voor de afdeling.

ACTIVITEITENVERSLAG
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THEMA: DIVERSEN

ACTIEDAG VERKEERSVEILIGHEID 2015

Bernheze

Op 17 juni 2015 vond de jaarlijkse campagnedag ‘Brabant op weg 
naar nul verkeersdoden’ plaats. VVN afd. Maasland organiseerde in 
samenwerking met de gemeente Bernheze op het plein De Misse in 
Heesch verschillende activiteiten om de verkeersveiligheid onder de 
aandacht te brengen. 

Het programma startte met de première van een informatiefilm over de veiligheid op een e-bike. Met name 
de dode hoek van vrachtwagens blijkt een groot risico voor e-bike gebruikers te zijn. De film is gemaakt in 
opdracht van de gemeente Bernheze, in samenwerking met VVN, afdeling Maasland (regio Oss) en wordt na 
de première voor educatiedoeleinden (bijvoorbeeld tijdens e-bike trainingen) gebruikt.
 
De heer Gerard Stoffels (wethouder van de gemeente Cuijk en bestuurlijk ambassadeur verkeersveiligheid re-
gio Noordoost-Brabant) voerde kort het woord. Ook was de heer Aart Plas (ouderenambassadeur verkeers-
veiligheid regio Noordoost-Brabant) aanwezig.

In een vrachtwagencombinatie van Verkeersschool Van Iersel kon men plaatsnemen om zelf het gevaar 
van de dode hoek te ervaren. Met een alcoholbril op kon men zien welke gevolgen alcohol heeft voor het 
reactievermogen en de coördinatie. Uiteraard was ook aan de jeugdige verkeersdeelnemers gedacht. De 
educatieve verkeerstuin stond opgesteld voor het gemeentehuis. Poppentheater ‘Poppenjans’ speelde de 
voorstelling ‘Rik gaat oversteken!’ 

Vandaag wonnen we met deze actiedag dan ook de regioprijs Noordoost 2015. 

BRABANTBREDE ACTIEDAG 

Medewerking VVN Maasland aan Brabantbrede actiedag ‘Nul Verkeersdoden Brabant!’ Den Bosch

Dit jaar werd op woensdag 17 juni 2015 een Brabantbrede actiedag georganiseerd voor een verkeersveiliger 
Brabant met nadruk op senioren in het verkeer. Zowel vanuit de gemeente Bernheze als vanuit de gemeenten 
Oss en Den Bosch werd daarvoor onze aanwezigheid en inzet gevraagd. De gemeente Bernheze organiseerde 
samen met VVN afd. Maasland ’s middags een actie op de markt in Heesch. De gemeenten Oss en Den Bosch 
organiseerden samen met VVN afd. Maasland de hele dag een actie op de markt in Den Bosch. De focus lag 
op senioren, dode hoek, alcohol en fietsen.
VVN Maasland plaatste hiervoor de oplegger ‘Good 2 See You!’ op de markt in Den Bosch. Mede dankzij 
diverse vrijwilligers van VVN afd. Maasland werd ook deze actie een groot succes.
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PERSBERICHT

Actiedag verkeersveiligheid Bernheze

Op 17 juni 2015 vindt de jaarlijkse campagne-
dag ‘Brabant op weg naar nul verkeersdoden’ 
plaats. De gemeente Bernheze organiseert 
in samenwerking met Veilig Verkeer Neder-
land, vanaf 12.00 uur op het plein De Misse in 
Heesch verschillende activiteiten om de ver-
keersveiligheid onder de aandacht te brengen. 

START PROGRAMMA
Het programma start om 12.00 uur met de pre-
mière van een informatiefilm over de veiligheid 
op een e-bike. Met name de dode hoek van 
vrachtwagens blijkt een groot risico voor e-
bike gebruikers te zijn. De film is gemaakt in op-
dracht van de gemeente Bernheze, in samen-
werking met VVN, afdeling Maasland (regio 
Oss) en wordt na de première voor educatie-
doeleinden (bijvoorbeeld tijdens e-bike trainin-
gen) gebruikt. Daarnaast voert de heer Gerard 
Stoffels (wethouder van de gemeente Cuijk en 
bestuurlijk ambassadeur verkeersveiligheid 
regio Noordoost-Brabant) kort het woord en 
zijn de heer Aart Plas (ouderenambassadeur 
verkeersveiligheid regio Noordoost-Brabant) 
en vertegenwoordigers van VVN Maasland en 
de gemeente aanwezig.

PROGRAMMA TOT 16.30 UUR
Tot 16.30 uur kan iedereen zich laten voorlich-
ten over verkeersveiligheid. Een vrachtwagen 
laat de dode hoek zien, VVN afdeling Maas-
land richt haar ‘educatieve verkeerstuin’ in 
voor het gemeentehuis en met een alcoholbril 
kun je zien welke gevolgen alcohol heeft voor 
reactievermogen en coördinatie. Ten slotte is er 
voor de kinderen een poppentheater ‘Poppen-
jans’ met de voorstelling ‘Rik gaat oversteken!’.

Nul verkeersdoden
Brabant streeft naar nul verkeersdoden. We 
vinden ieder slachtoffer er één teveel. Steeds 
meer partijen werken samen aan verkeers-
veiligheid: provincie, gemeenten, Veilig Verkeer 
Nederland, Openbaar Ministerie, politie en 
Rijkswaterstaat, maar ook de fietsersbond, 
bedrijven en ouderenbonden. Naast een veilige 
weg komt veilig weggebruik steeds meer cen-
traal te staan. De campagne ‘Brabant op weg 
naar nul verkeersdoden’ richt zich dan ook met 
name op bewustwording en gedragsverande-
ring van weggebruikers.
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VERKEERSWEEK IKC DE REGENBOOG OSS GROOT SUCCES

Van vrijdag 29 mei t/m vrijdag 5 juni 2015 organiseerde IKC Regenboog Oss in samenwerking met VVN afd. 
Maasland een verkeersweek. Deze week werd feestelijk geopend met een fietsbelconcert. In deze educatieve 
week werden o.a. de verkeerstuin, de verkleedkist, het dodehoekproject, een politieauto en een vuilniswagen 
ingezet. Poppentheater Poppenjans speelde de voorstelling ‘Rik gaat oversteken!’. Het werd een superleuke 
en vooral leerzame week voor alle leerlingen van IKC Regenboog.  De week werd afgesloten met een diploma.

AFSCHEID WETHOUDER REINA DE BRUIJN GEMEENTE OSS

tevens ambassadeur verkeersveiligheid ‘Nul verkeersdoden Brabant!’

Op donderdag 15 januari 2015 nam het bestuur van VVN afd. Maasland 
(regio Oss) afscheid van wethouder Reina de Bruijn (o.a. portefeuille 
Verkeer). Zij vervulde gedurende 3 jaar tevens de functie van ambassadeur 
verkeersveiligheid ‘Nul verkeersdoden Brabant!’ vanuit de regio 
’s-Hertogenbosch. Mevrouw De Bruijn stelt zich kandidaat voor de Eerste 
Kamer. 

Tijdens de afscheidsreceptie haalde de voorzitter van VVN afd. Maasland, 
Jurriën van der Veer, enkele anekdotes aan van mevrouw De Bruijn als 
ambassadeur bij acties van VVN afd. Maasland. Dit terwijl mevr. Groen 
(theatervoorstelling ‘Rood/Groen’ van VVN Maasland) op de ‘Nul-fiets’ kwam 
binnengereden. 

Reina namens het bestuur van VVN afd. Maasland: hartelijk dank voor de prettige samenwerking! 

VRIJWILLIGER JOS PITTENS OVERLEDEN

Op woensdag 17 juni 2015 ontvingen wij de trieste mededeling dat Jos Pittens overleden was. Jos was een 
enthousiaste vrijwilliger die jarenlang zijn medewerking verleende aan de dodehoekprojecten van VVN afd. 
Maasland. Mede dankzij zijn bijdrage kregen veel leerlingen voorlichting over de dodehoekproblematiek. 
We zullen Jos herinneren als een betrokken vrijwilliger. 

Jos, wij zullen ervoor zorgen dat jij voor ons nooit ‘in de dode hoek zult verdwijnen’!

*17 september 1960                                     + 17 juni 2015
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WETHOUDER REIKT SAMEN MET AUDITOR BVL HET LABEL UIT AAN SBO HET BAKEN

SBO Het Baken uit Oss kreeg op maandag 29 juni 2015 uit handen van wethouder Gé Wagemakers, tevens 
ambassadeur van de campagne ‘Nul verkeersdoden Brabant!’, en BVL auditor Jurrien van der Veer het 
Brabants Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. SBO Het Baken: compliment!

BERGHEM BRUIST, OPENLUCHTTHEATER HOESSENBOSCH

Op zondag 27 september 2015 was VVN afd. Maasland present bij Berghem Bruist. De trekker van Van Bakel 
Transporten, de oplegger ‘Good 2 See You’ en het Mobiel Informatie Centrum van VVN Maasland trokken de 
nodige belangstellenden. De enthousiaste vrijwilligers gaven praktijkles over de dode hoek. Menigeen nam 
plaats achter het stuur van de vrachtwagencombinatie. In het Mobiel Informatie Centrum werden diverse 
films getoond op het gebied van verkeersveiligheid. Succesvolle dag op een prachtige locatie. Mede door het 
zonnige weer trok dit evenement de nodige bezoekers. 

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS VVN MAASLAND ZEER GESLAAGD

Het jaarlijks uitstapje voor de vrijwilligers van VVN 
afd. Maasland was op zaterdag 17 oktober. Vanwege 
het grote succes enkele jaren geleden, gingen we 
nogmaals naar ORC-events in Middelbeers. Zorg 
bij deze club voor water, zand en een voertuig en 
succes is verzekerd. De dag werd afgesloten met een 
heerlijke barbecue. Geweldig zo’n groep vrijwilligers 
waar je altijd op kunt rekenen. We zijn blij dat we dit 
uitstapje, als blijk van waardering, jaarlijks mogen 
organiseren voor hun.

Met dank aan Maaskant Reizen Lith voor sponsoring 
van het vervoer en vrijwilliger Nico Pataki voor de 
veilige reis.

TAART VOOR MAASKANT REIZEN

Als bedankje voor sponsoring vervoer door Maaskant Reizen Lith bij het uitstapje van VVN Maasland werd 
door de projectleiding van onze afdeling een taart aangeboden aan directeur Arthur Smits en chauffeur 
Nico Pataki. Zij zorgden ervoor dat wij veilig op stap konden.
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PROJECT MOBIELE DYNAMISCHE SNELHEIDSINFORMATIE DISPLAY (DIS)

Afdeling Maasland is in het bezit van een snelheidsinformatie display (SID). Het bord kan geplaatst worden 
op verschillende locaties en toont de automobilist duidelijk met welke snelheid hij op dat moment rijdt. 
De display wordt gevoed door een oplaadbare accu. De meeste kasten worden gevoed door de lantaarnpaal 
waarop ze hangen. Deze kabels meten niet alleen de hoeveelheid auto’s, maar ook de snelheid per auto. De 
displays worden door de gemeente geplaatst.

PROJECT MOBIEL INFORMATIE CENTRUM

VVN afdeling Maasland (regio Oss) is vanaf april 2009 in het bezit van een Mobiel Informatie Centrum. Deze 
MIC is in 2015 diverse malen ingezet bij allerlei activiteiten van VVN afd. Maasland (regio Oss), o.a. bij de 
verkeersexamens en verlichtingsacties. De MIC is bij onze afdeling eigenlijk niet meer weg te denken. 

VERKEERSVEILIGHEIDSOVERLEG GEMEENTE BERNHEZE 

De gemeente Bernheze organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor de scholen. Er wordt dan 
gesproken over de activiteiten van de scholen t.a.v. verkeer. De voorzitter van afdeling Maasland neemt deel 
aan deze bijeenkomsten en informeert de scholen over ontwikkelingen in de afdeling.
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