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INLEIDING
In dit jaarverslag 2016 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van VVN afdeling 
Maasland met als werkgebied de gemeenten Oss en Bernheze. De Thema’s zoals genoemd 
in het activiteitenplan 2016 waren onder meer: de fietser in het verkeer, de jonge bestuurder, 
ouderen in het verkeer, jeugd in het verkeer.
De vergaderingen van het district VVN zijn ook allen bijgewoond met een afvaardiging. 
2016 was een bijzonder jaar voor de afdeling. Het 60 jarig bestaan kon gevierd worden door 
een grote manifestatie in het centrum van Oss.

ORGANISATIE 
Het bestuur komt ongeveer iedere twee maanden in vergadering bijeen. De werkwijze van 
het bestuur is gebaseerd op resultaatverantwoordelijkheid bij de afzonderlijke bestuursleden. 
Met een eigen deelbegroting voeren zij projecten uit. De penningmeester volgt de 
projecten in financiering. Deze werkwijze functioneert uitstekend en zal de komende jaren 
gehandhaafd blijven.

BESTUURSSAMENSTELLING
Tot 31 december 2016 bestond het bestuur uit: Jurriën van der Veer (voorzitter), 
Antoon de Klein (vice-voorzitter), Ine van Aarssen-Janssen (secretaris), Gerard Mertens 
(penningmeester), Jan Huijbers, Carlo van den Oever, Evi Schuurmans, René Hilker en 
Theo Smits. Afscheid is genomen van Evi Schuurmans en Carlo van den Oever. 
Dank voor de inzet de afgelopen jaren voor onze afdeling.
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ACTIVITEITENPLAN 2018 
Op basis van het jaarverslag 2016 en de financiële verantwoording 2016 stelt het bestuur 
een nieuw activiteitenplan 2018 op. Het reguliere contact met de verkeersambtenaren en 
de provinciale plannen in het kader van “nul verkeersdoden”, geeft voldoende input om het 
activiteitenplan 2018 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.
Het nieuwe uitvoeringsplan van de provincie Noord-Brabant, Verkeerveiligheidsplan 
2016-2020 is medebepalend voor de accenten die in 2018 gelegd worden. Het thema 
snelheid zal in 2018 aandacht krijgen.

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



PROJECTEN
Voor en uitgebreid overzicht van de activiteiten van de afdeling kunt u terecht op onze 
website www.vvn-maasland.nl. De projecten worden besproken en zijn voorzien van 
uitgebreid beeldmateriaal. Hieronder volgt een uittreksel van het overzicht van de website.

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. 
Leerlingen leren de montage van een fiets en waaraan de fiets moet voldoen om er 
veilig mee op de openbare weg te mogen rijden. In een afsluitbare en verrijdbare kist 
bevindt zich een complete fiets in onderdelen, een montagestandaard, het benodigde 
gereedschap om de fiets te kunnen (de-)monteren en een lesmap met instructiebladen 
voor eenvoudige reparaties aan de fiets. In de lesmap bevindt zich een bijlage met de 
relevante verkeersborden en verkeersregels en enkele wetenswaardigheden met betrekking 
tot de fiets en een dvd met daarop een komische introductiefilm en er is een kwartetspel 
met 8 setjes van 4 kaarten.

Eind 2016 zijn een drietal nieuwe kisten gereedgekomen door de inzet van leerlingen 
en personeel van Het Hooghuis locatie De Singel. In het werkgebied van Oss wordt de 
knutselfiets gebruikt door de Bernadetteschool en praktijkschool De Singel van Het Hooghuis. 
Als dank trakteerde afdeling Maasland de leerlingen op een heerlijk ijsje van Venezia.

PROJECT NU EN STRAKS, VEILIG NAAR SCHOOL
De deelname aan het project overtrof de verwachtingen. Maar liefst 95% van alle scholen 
heeft dit project uitgevoerd. Met dit project worden de leerlingen van de basisschool er 
op gewezen dat bij de overstap naar het voorgezet onderwijs ze extra a ttent moeten 
zijn als deelnemer aan het verkeer. De leerlingen krijgen beeldmateriaal te zien van hun 
toekomstige schoolroute. Door middel van vragen en discussie in de groep wordt bewustzijn 
van de gevaren aan de orde gesteld.
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PROJECT BOB
Dit item komt aan bod bij diverse activiteiten van onze afdeling en dan geïntegreerd 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.  

DODE HOEK  PROJECTEN BO EN VO
Op de basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland is het dodehoekproject 
‘This is my life!’ weer van start gegaan. Deze actie houdt in dat in 3 maanden tijd, alle 
46 basisscholen uit het werkgebied van VVN afd. Maasland (de gemeenten Oss en 
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.

Op donderdag 3 maart 2016 vond het dodehoekproject ‘Good 2 See You!’ (voortgezet 
onderwijs) voor leerlingen van ‘Het Hooghuis’ locaties Zuid en West plaats. 

Bijna 300 leerlingen kregen voorlichting over de dodehoekproblematiek. 25 enthousiaste 
vrijwilligers, 3 vrachtwagencombinaties, 1 vuilniswagen en 1 touringcar werden hiervoor 
ingezet. Dit alles vond plaats in de Meidoornlaan in Oss. 

FIETSCONTROLE EN REPARATIETIPS
In 2016 werden verschillende fietsverlichtingsacties gehouden.
Oktober: fietscontroles op Daltonschool Balans en OBS De Kleine Wereld en Basisschool 
De Toermalijn.

November: jaarlijkse fietsverlichtingsactie bij De Groene Engel en het Centraal Station 
m.m.v. de fietsersbond, X-Plosion Entertainment, Repair Café, en het team van Verboven 
Tweewielers uit Lith. Ongeveer 100 fietsen werden gerepareerd.

November: de jaarlijkse fietsverlichtingsactie bij Fietsplezier Michel van de Wetering in Heesch 
i.s.m. de politie en de fietsersbond.
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PROJECT OUDEREN IN HET VERKEER
Tijdens het jubileum van VVN afdeling Oss op 1 oktober 2016 is extra aandacht besteed aan 
het fietsen op E-bikes. Tijdens de actiedag werd  een parcours uitgezet op het schoolterrein 
van Het Hooghuis locatie TBL met medewerking van een plaatselijke fietsenmaker.

PROJECT EDUCATIEVE VERKEERSTUIN
De educatieve verkeerstuin is het gehele jaar veelvuldig ingezet. 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. 

Onze 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. 

Op woensdag 27 april 2016 werd de verkeerstuin van VVN afd. Maasland (regio Oss) ingezet 
bij de Koningsdagactiviteiten voor de jeugd op het plein van Acropolis in Megen. 

PROJECT INTERACTIEVE THEATRALE WORKSHOP: ROOD-GROEN
Inmiddels heeft de voorstelling RoodGroen met succes al drie jaar gedraaid. Een leuk en 
leerzame educatieve voorstelling voor de hele basisschool. 

De dames van RoodGroen maken zelf hun planning als de scholen zich aanmelden voor de 
workshops. Aan de scholen die gebruik willen maken van het project RoodGroen wordt een 
minimale bijdrage gevraagd. 

Drie verschillende theatrale workshops zijn afgestemd op drie verschillende niveaus binnen 
het basisonderwijs. De acteurs zijn Lonneke van der Veer en Sharon Neelen. 
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PROJECT VERKEERSEXAMENS
Van maandag 11 t/m dinsdag 19 april verzorgde VVN afd. Maasland het praktisch 
verkeersexamen voor de ongeveer 1350 deelnemers uit haar werkgebied. 136 leerlingen 
kregen een herexamen waarvan er uiteindelijk toch nog 2 het verkeersdiploma niet 
behaalden. Het landelijk schriftelijk verkeersexamen werd dit jaar gehouden op donderdag 
7 april 2016.

Het aanleggen van de F59 gaf aanvankelijk problemen op de route. In goed overleg met de 
gemeente is een alternatieve oefenroute uitgezet. Gelukkig waren de werkzaamheden
tijdig klaar voor het offciële praktisch examen. De start en finish was wederom op de
brandweerkazerne in Oss. Ook waren de derde jaars leerlingen van Het Hooghuis present. 
Zij bemanden de controleposten en verrichtten hand- en spandiensten op het 
kazerneterrein.

Vrijwilligster Maria van der Loop nam na 35 jaar afscheid van VVN afd. Maasland. 
Maria nogmaals hartelijk dank voor je betrokkenheid en inzet.

PROJECT “KIJK UIT!”
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. 

PROJECT AUTO TE WATER
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.
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PROJECT VERKEERSOUDERS
Op dinsdagavond 23 februari 2016 vond in dorpshuis De Berchplaets te Berghem een 
door VVN afd. Maasland georganiseerde verkeersouderavond plaats. Veel enthousiaste 
verkeersouders en contactpersonen verkeer bezochten deze avond. Het doel hiervan is de 
bezoekers te ondersteunen bij hun inzet bij verkeersveiligheid rondom de scholen en te laten 
zien welke verkeersprojecten beschikbaar zijn. De nieuwe website van VVN afd. Maasland 
werd ook gepresenteerd.

PROJECT DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN  
Scholen kunnen deelnemen aan de landelijke VVN-actie aan het begin van het schooljaar. 
Een alternatief is het uitvoeren van het project ZON (Zelfstandig Onderwijs Naar….) 
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. 
In een kort actieproject, waarin we de aandacht bewust weer richten op de verkeerssituatie 
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 
leerlingen. 

PROJECT VERKLEEDBOX VERKEER
De verkleedbox wordt door scholen ingezet in de onderbouw. De box past binnen de 
criteria van het Brabants Verkeersveiligheidslabel.

KNUTSELKOFFERS EN ANDERE MATERIALEN
De scholen in ons werkgebied hebben al onze producten ontvangen. Een enkele 
nabestelling is ontvangen. De producten worden gewaardeerd volgens bijvoorbeeld de 
tweejaarlijkse bijeenkomsten in de gemeente Bernheze. 
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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 2016 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.

PROJECT SKATEN
In 2016 zijn opnieuw een aantal scholen voorzien van het lespakket Skaten, waarin kinderen 
op een speelse wijze geconfronteerd worden met de gevaren, de verkeersregels en de 
gedragsregels omtrent skaten.

Tijdens de jubileumdag werd een skateclinic aangeboden door dhr. Hans Huizing.
Voor 2017 staat op de planning het skatepakket opnieuw op te gaan zetten. Gedacht wordt 
aan een lesbrief voorafgaand aan de praktische uitvoering met tal van skatematerialen.

ACTIEDAG 1 OKTOBER
Op zaterdag 1 oktober heeft afdeling Maasland haar 60-jarig jubileum gevierd. Op parkeer-
terrein De Wal in Oss werd een verkeersdag gehouden. Diverse partners, waaronder politie, 
brandweer, EHBO, en LOTUS, skateclinic en demo E-bikes leverden hieraan een belangrijke 
bijdrage. De opening van de festiviteiten werd verricht door burgemeester Wobine Buys van 
de gemeente Oss, wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, voorzitter Paul 
Gondrie van VVN Brabant en voorzitter Jurriën van der Veer van VVN afdeling Maasland. 
Zij namen plaats in de skelters van de educatieve verkeerstuin om een veilige aftrap te 
garanderen. 
Vanuit de bevolking was er veel aandacht voor deze actiedag.
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DIVERSEN
Bij de volgende activiteiten werd met regelmaat de opening verricht door de burgemeester 
van Oss, Mevr. Wobine Buys of de wethouders Wagemakers, Wijdeven en Van Moorselaar.

April: verkeersdag In Ravenstein die in het teken van ‘Brabant gaat voor NUL verkeers-
doden!’ Het thema voor 2016 – ALERTHEID – kwam op deze dag duidelijk naar voren.

Mei:  hebben de groepen 8 van de basisscholen St Lambertus uit Haren en De Polderhof 
uit Oss deelgenomen aan de finale van de verkeersquiz regio ’s Hertogenbosch 2016. 
Basisschool St. Lambertus uit Haren behaalde een derde plaats.

Augustus: BSO De Schaepskooi reden  skelterend een het parcours  dat was uitgezet op het 
schoolplein van basisschool De Polderhof. Ze kregen te maken met allerlei verkeerssituaties 
met verkeerslichten, zebrapad, verkeersborden, drempels, enz. Zo werd het nuttige met het 
aangename gecombineerd.

September: deelname aan het evenement Heesch Presenteert met rijsimulator, dodehoek-
project, BOB, skateclinics en de educatieve verkeerstuin, Poppentheater Poppenjans, een 
alcohol- en drugsbril.

September: bedankdag voor de vrijwilligers.

Oktober: deelname aan de dag van de logistiek. VVN presenteerde daar de kantel-
simulator, ervaring opdoen met een alcohol- en drugsbril, de verkeerstuin was uitgezet.

November: deelname aan een informatieve dag georganiseerd door de stichting AED-
beheer in de brandweerkazerne van Geffen. VVN was aanwezig met het dodehoekproject, 
de alcohol- en drugsbril en een rijsimulator. Aandacht voor: De invloed van alcohol op het 
rijgedrag, moeilijke weersomstandigheden zoals regen, mist en sneeuw, zuinig en bewust 
rijden, het Nieuwe Rijden en een reactietest.
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PROJECT VVN DIGITAAL <> WEBSITE
Begin 2016 werd 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 online 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.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
Het financieel jaarverslag is opgemaakt en door de accountant van VVN landelijk 
goedgekeurd. De gemeenten hebben een verantwoording ontvangen.

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.

MAAK VAN DE NUL EEN PUNT!
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