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JAARVERSLAG 2017
INLEIDING
In dit jaarverslag 2017 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 activiteitenplan 2017 waren onder meer: De fietser in het verkeer, de jonge bestuurder,
jeugd in het verkeer en diverse evenementen.
De vergaderingen van het district VVN Zuid zijn ook door een afvaardiging van het bestuur
bijgewoond en een van onze bestuursleden was lid van de kascommissie.

ORGANISATIE
Het bestuur van onze afdeling komt ongeveer eens per twee maanden bij elkaar.
Daarnaast komen bestuursleden voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten
tussentijds veelvuldig 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 wordt dan ook gehandhaafd in de komende jaren.

BESTUURSSAMENSTELLING
Tot 31 december bestond het bestuur uit: Jurrien van der Veer (voorzitter), Antoon de Klein
(vicevoorzitter), Ine van Aarssen-Janssen (secretaris) Gerard Mertens (penningmeester)|,
Jan Huibers, René Hilker en Theo Smits.
Met de kerst is afscheid genomen van Theo Smits die jarenlang de verkeersexamens
organiseerde en actief was bij tal van andere VVN projecten zoals Berghem Bruist,
verkeerskisten en fietsverlichtingsacties. Dank voor zijn inzet de afgelopen jaren voor onze
afdeling.
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ACTIVITEITENPLAN 2017
Op basis van het jaarverslag 2017 en de financiële verantwoording 2017 stelt het bestuur
een nieuw activiteitenplan 2019 op. Het reguliere contact met de verkeersambtenaren en
de provinciale planning in het kader van “nul verkeersdoden” geeft voldoende input om
het activiteitenplan 2019 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.
Bij het opstellen van het activiteitenplan wordt gekeken naar de projecten, de begrotingen
de verdeelsleutel tussen de gemeenten Oss en Bernheze.
Het nieuwe uitvoeringsplan van de provincie Noord-Brabant Verkeersveiligheidsplan
2016-2020 is mede bepalend voor de accenten die in 2019 gelegd worden.
In 2018 is het thema snelheid en in 2019 zal dat zichtbaarheid zijn.
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PROJECTEN
Voor een 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 er is 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.
Zo is op Het Hooghuis locatie De Singel in 2017 een nieuw gebouw in gebruik genomen.
De knutselfiets heeft een prominente plaats gekregen in het lokaal voertuigentechniek.
Aan de wand in het lokaal zijn alle onderdelen opgehangen. Het project wordt regelmatig
ingezet omdat leerlingen uit deze opleiding toe kunnen treden tot het arbeidsveld
fietsenmaker.

PROJECT INTERACTIEVE THEATRALE WORKSHOP: ROOD-GROEN
Inmiddels heeft de voorstelling RoodGroen met succes al vier 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 EDUCATIEVE VERKEERSTUIN
De educatieve verkeerstuin is het gehele jaar veelvuldig ingezet. Dit project wordt
ondersteund door een lespakket dat eerder mede ontwikkeld werd door het SOM
(Samenwerkende Onderwijsbegeleidingsdienst Midden-Brabant). (inmiddels opgeheven)
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, Frans Josemanders en Henri van Aarssen 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.
De educatieve verkeerskar krijgt veel lof van de basisscholen.
Daltonschool De Polderhof gaf op 28 maart de aftrap voor het project verkeerstuin 2017.
Uit hun schoolkrant de volgende tekst:
Dinsdag 28 maart was het prachtig weer en mede daardoor hadden we een heel
geslaagde verkeerstuin. Maar zonder de hulp bij het opbouwen en begeleiden
tijdens de verkeerstuin, kon deze dag niet doorgaan. Dus alle vrijwilligers heel erg
bedankt!Maar we willen jullie óók bedanken!
Al die kinderen die met hun eigen fiets naar school waren gekomen; dat was
geweldig! Dit zorgde uiteraard voor enorme drukte bij de fietsenrekken, maar daar
had u begrip voor.
We kunnen terugkijken op een hele geslaagde verkeerstuin en volgend jaar weer
zo’n geweldige dag!

PROJECT VERKLEEDBOX VERKEER
De verkleedbox wordt door scholen ingezet in de onderbouw. De box past binnen de
criteria van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. In de verkleedbox bevindt zich een lesmap
met twee verhalen over de belevenissen van Knuffel en Knots. Zowel in geschreven vorm en
als luisterboek. In de kist verder verkleedspullen voor een politieagent, brandweerman en
een verpleegster. Deze personages spelen een rol in de verhalen.
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PROJECTEN “KIJK UIT!” EN “LINKE SOEP”
Op vrijdag 20 januari 2017 vond de première plaats van een nieuwe voorstelling van
VVN afd. Maasland (regio Oss) over verkeersveiligheid. De voorstelling met de voor
zich sprekende titel “Linke soep” is gericht op kinderen van groep 1, 2 en 3 van het
basisonderwijs. Marian Oosting is de poppenspeelster die vanuit haar poppentheater
Poppenjans al jarenlang de voorstelling “Kijk Uit!” voor onze afdeling Maasland in het
basisonderwijs uitvoert.
De nieuwe voorstelling gaat dit keer over:
• het gevaar van grote voertuigen in het verkeer
• het belang van veilig spelen op het trottoir
• de eerste kennis over enkele verkeersborden die voor kinderen van deze leeftijd al van
belang zijn
• en het gevaar van elektrische fietsen en auto’s die door hun snelheid en geruisloosheid
extra aandacht nodig hebben van de verkeersdeelnemers.
Marian Oosting presenteerde de nieuwe voorstelling op basisschool Het Molenveld te
Berghem. In de voorstelling beleeft het varkentje Speknek allerlei avonturen.
Heel aansprekend is het reisje met de bus waar de kinderen actief een rol in krijgen en waar
aan de chauffeur gevraagd wordt of hij de fietsers en voetgangers uit zijn raam en spiegels
altijd kan zien. Opmerkelijk bij de première was het bewustzijn van de kinderen van de dode
hoek. Goed dat er op scholen en thuis al regelmatig aandacht besteed wordt aan de
gevaren van grote voertuigen in het verkeer. Ook de kennis over verkeersborden was bij de
kinderen aanwezig. Het gevaar is niet altijd de aanwezige kennis bij de verkeersdeelnemers,
maar het gedrag. Je kunt wel weten hoe de regels zijn, maar bewust zijn van de gevaren om
je heen als je de regels niet volgt, is essentieel.
De voorstelling wordt gegeven in een kleurrijk decor dat wisselt van kleur afhankelijk van
de scène waarin gespeeld wordt. Muzikaal werden door Ludwig Attevelt de liedjes van
de poppenspeelster begeleid en hij zorgde daardoor voor een boeiende overgang van
de scènes.
De voorstelling werd ingeleid door een woordje van de voorzitter Jurriën van der Veer.
Hij memoreerde in zijn betoog de recente artikelen in de krant over de toename van het
aantal verkeersdoden in de provincie Noord-Brabant. Ondanks de ambitie middels de actie
‘Nul verkeersdoden’ steeg het aantal dodelijke ongevallen vorig jaar met 9%.
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Van der Veer benadrukte nog eens dat daardoor scholing en educatie de komende jaren
meer en meer aandacht vragen van beleidsmakers.
VVN afdeling Maasland is dan ook blij met de nieuwe voorstelling ‘Linke soep’.
Deze voorstelling zal op de scholen zeker met waardering worden ontvangen.
Natuurlijk bloemen voor Marian en Ludwig voor hun inzet voor dit project. Ons bestuurslid
Evi Schuurmans werd door de voorzitter ook nog even in het zonnetje gezet voor haar
jarenlange inzet voor VVN afdeling Maasland en haar werk voor dit project ‘Linke soep’.
Na de première “Linke Soep” op 23 januari was er voor de leerlingen van de groepen 1, 2 en
3 van het Molenveld nog een kleurwedstrijd.
Omdat het moeilijk was om te beslissen wie de mooiste kleurplaat had gemaakt, kregen alle
leerlingen die hun tekening hadden ingeleverd, een leuke puzzel van varkentje Speknek.
Poppentheater Poppenjans, Marian Oosting, verzorgt ook de succesvolle voorstellingen
‘Rik gaat oversteken”. De kinderen leren op een speelse wijze hoe ze moeten oversteken.
De voorstellingen zijn 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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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
jaarlijkse verkeersbijeenkomsten die de verkeersambtenaar in de gemeente Bernheze
organiseert. Bij deze bijeenkomsten is altijd de voorzitter van onze afdeling aanwezig en
aangezien hij ook auditor van het Brabants Verkeersveiligheidslabel is kan vanuit dat
provinciale project informatie verstrekt worden en vragen worden beantwoord. Vooral de
nieuwe aanpak digitalisering van het BVL geeft de nodige veranderingen in de werkwijze
van de scholen.

PROJECT SKATEN
In 2017 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. Praktische instructie wordt verzorgd in een skateclinic
aangeboden door dhr. Hans Huizing.
De voorraad lespakketten is opgemaakt en vanuit de wens van de gebruikers is een
andere aanpak gewenst. Na de zomervakantie is aangevangen een nieuwe lesaanpak te
ontwerpen.
In de klas wordt een klassengesprek gehouden waarin de leerlingen gevraagd wordt naar
hun ervaringen met skaten. De leerlingen noemen allerlei zaken als veiligheid, snelheid en
gedrag. De leerkracht inventariseert al die elementen en groepeert die in diverse items.
Daarna toont de leerkracht een poster waarop die items geordend aangeboden worden.
De leerlingen ontvangen een miniposter om thuis te laten zien en zo mogelijk kan de
leerkracht een reactie terugvragen van de ouders. Dit onderdeel past in de nieuwe criteria
van het BVL waar ouders gevraagd wordt aandacht te besteden aan verkeerseducatie.
Voor de kerst wordt dit project afgerond en in het voorjaar van 2018 vindt een proefles
plaats op een nog nader uit te kiezen basisschool.
Tijdens een te organiseren verkeersavond voor verkeersouders wordt het project dan
gelanceerd.
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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 VVN DIGITAAL <> WEBSITE
De website van VVN afdeling Maasland voldoet aan onze eisen.
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.
Op de website kan gevolgd worden welke activiteiten door de afdeling georganiseerd zijn.
Tevens staan er talrijke foto’s op die een impressie geven van de activiteit.
De website is naast een functionele tool ook een pr-middel voor de afdeling.
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PROJECT VERKEERSEXAMENS
Ook dit jaar verzorgde VVN-Maasland weer de bestelling en bezorging van de schriftelijke
verkeersexamens voor alle basisscholen uit haar werkgebied, de gemeenten Oss, Bernheze
en (de voormalige gemeente) Maasdonk.
Dit jaar hebben we ook, i.v.m. de integratie van de vluchtelingen, ervoor gekozen om de ISK
klassen van het Hooghuis ZuidWest mee te laten doen aan het verkeersexamen buiten het
feit dat er hier een grote taalbarrière lag, is het toch heel belangrijk dat deze kinderen weten
hoe ze zich in Nederland aan de verkeersregels moeten houden. Wij hebben deze school
voorzien van heel veel extra informatie, powerpoint, extra boekjes zowel Nederlandse als
internationale. Ook de fietsen van de deze kinderen lieten veel te wensen over. Jan Huijbers
en zijn team van de verkeersverlichting hebben ervoor gezorgd dat bijna iedereen, met
een fiets die voldeed aan de eisen, aan de start kon verschijnen. Nieuw in de route was het
“Gaybrapad” bij het gemeentehuis.
Twee van onze vaste vrijwilligers Henk Kuijpers en Henk Kooijman konden wegens ziekte niet
aanwezig zijn.
Het landelijk schriftelijk verkeersexamen werd dit jaar gehouden op donderdag 6 april 2017.
Aansluitend hierop werd van maandag 10 t/m dinsdag 18 april 2017 het praktisch
verkeersexamen afgenomen.
Ook dit jaar waren we weer welkom op de brandweerkazerne in Oss en dus konden we
de start en einde van het examentraject op het kazerneterrein van de Brandweer te Oss
organiseren.
Ongeveer 1561 deelnemers namen deel aan het praktische verkeersexamen.
Hiervan hebben er 130 een herexamen moeten doen en zijn er 11 ook na een herexamen
alsnog gezakt.
De controleposten verrichtten ‘hand-en-spandiensten’ op het kazerneterrein.
De derdejaars leerlingen van Hooghuis ZuidWest namen ook dit jaar weer deel aan de
bemensing bij diverse activiteiten van de verkeersexamens.
Dank aan de brandweer Oss voor de gastvrijheid op het terrein en McDonalds voor de
sponsoring van de ranja voor de kandidaten.
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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 2017 diverse malen ingezet bij allerlei activiteiten van VVN afdeling
Maasland (regio Oss), o.a. bij de verkeersexamens en verlichtingsacties. De MIC is bij onze
afdeling eigenlijk niet meer weg te denken.

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 attent 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.

DODE HOEK PROJECTEN BO EN VO
Op 16 januari is het dodehoekproject ‘This is my life!’ weer van start gegaan op de
basisscholen in het werkgebied van VVN afd. Maasland. Tot eind maart worden
46 basisscholen uit de gemeenten Oss en Bernheze en uit de plaatsen Vinkel en Nuland
bezocht door enthousiaste vrijwilligers met vrachtwagen, bus of landbouwvoertuig om de
circa 1600 leerlingen de gevaren van de dode hoek in het verkeer bij te brengen
Op donderdag 23 maart 20167 vond het dodehoekproject ‘Good 2 See You!’ (voortgezet
onderwijs) voor leerlingen van ‘Het Hooghuis’ locaties Zuid en West plaats.
Ruim 20 enthousiaste vrijwilligers, 4 vrachtwagencombinaties en 1 touringcar werden ingezet
om de bijna 300 leerlingen voorlichting te geven over de dodehoekproblematiek in de
Meidoornlaan in 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
wethouders en beleidsmedewerksters Verkeer uit het werkgebied (gemeenten Oss en
Bernheze) en de taakaccenthouder verkeer van de politie aanwezig.
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ANDERE BIJZONDERHEDEN IN 2017

Mei: present op de onderwijsmarkt in het provinciehuis te Den Bosch. Evenement
georganiseerd door het BVL-team voor gemeenten en scholen.
30 juni: Op vrijdagmiddag 30 juni 2017 ontving onze secretaris Ine van Aarssen-Janssen uit
handen van loco-burgemeester Ge Wagemakers een koninklijke onderscheiding.
In 1988 is mevr. Van Aarssen-Janssen betrokken geraakt bij BS De Polderhof als verkeersouder.
In die tijd heeft ze zich samen met dhr. Lou Pinckaers, directeur van de school, en dhr. Hans
Ceelen van de politie ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de
school. Met name de veiligheid op de Looveltlaan kreeg in die tijd veel aandacht.
Op 23 februari 1999 werd mevr. Van Aarssen-Janssen de 1000 ste verkeersouder in
Nederland.
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het toenmalige POV (Provinciaal Orgaan
Verkeersveiligheid) ontving de gemeente Oss een subsidie van f. 100.000,- voor het
aanleggen van verkeerslichten op de Looveltlaan. Succesvolle lobby dus van de school en
de inzet van Mevr. Van Aarssen-Janssen.
Het juiste moment waarop Mevr. Van Aarssen-Janssen lid werd van het bestuur van VVN
Oss is moeilijk vast te stellen. Zeker is dat zij al in 1994 genoemd wordt in notulen van onze
afdeling. Gegevens voor die tijd kan ik niet vinden.
M.i.v. 1 februari 1995 is mevr. Van Aarssen-Janssen benoemd tot secretaris van het bestuur
van VVN.
Naast het secretariaat is ze vanaf die tijd nauw betrokken bij de Jeugdverkeersproef
(nu verkeersexamen), verkeersbrigadiers, en acties als “Wij gaan weer naar school”.
Met het project “Verkeer in, Walkman uit” werd VVN afdeling Oss goed op de kaart gezet.
Samen met de GGD werd dit project mede door haar aansturing opgezet. Een ernstig
dodelijk ongeval op een spoorwegovergang in Berghem veroorzaakt door het gebruik
van de walkman van een middelbare scholier tijdens dit project maakte veel indruk bij
de leerlingen.
In nauwe samenwerking met de politie (Toon de Klein) werd het plan opgepakt een
dodehoek project op te starten. Op 8 november 1999 kwam een eerste voorlichtingsfilm
gereed. Dit project was zeer succesvol en kreeg belangstelling van het ministerie en werd
zelfs bekend tot in België toe. (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid en de gemeente
Oudenburg).
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Ook bij eigen gezondheidsproblemen of in haar eigen familie blijft verkeersveiligheid een
van haar prioriteiten.
Je kunt mevr. Van Aarssen-Janssen niet missen... haar telefoon gaat altijd en bij de uitvoering
van projecten is zij herkenbaar aan haar fototoestel waarmee ze honderden foto’s maakt.
Na afronding van projecten kenmerkt zij zich door haar attente bedankjes aan de
vrijwilligers. De vrijwilligers van het dodehoek project (chauffeurs) hebben haar dan ook
hoog in het vaandel staan. In 2017 wordt het twintig jarig bestaan van dit project ook
gevierd.
Afdeling Maasland mag zich gelukkig noemen met haar betrokkenheid bij verkeersveiligheid. Al 28 jaar actief voor een verkeersveilige leefomgeving in Oss en omgeving.
Eigenlijk wordt ze ook wel stiekem “de moeder van de afdeling” genoemd.
September: Aanwezig bij Berghem Bruist met de educatieve verkeerstuin, schminken,
skateclinics, alcohol- en drugsbrillen, acrobaat op hoge fiets met tal van verkeersitems als
reflectoren, fluorescerende kleding.
September: Bedankdag voor de vrijwilligers.
Oktober: Overleg over het nieuw te bouwen Verkeerscentrum. We hebben ons laten
informeren over de plannen. Scholen uit Bernheze gaven al aan weinig heil te zien in het
komen naar dit nieuwe verkeerscentrum gezien de afstand en de huidige diensten van
afdeling Maasland om bv het dodehoek project en de educatieve verkeerskar op eigen
terrein van de school te houden. Onderwijstijd wordt daardoor efficiënter ingezet dan door
met de fiets naar het buitengebied van Oss te moeten rijden. VVN afdeling Maasland wacht
de verdere ontwikkelingen af. Aangegeven werd door de initiator van dit verkeerscentrum,
Arno Smits, dat voor 1 mei 2018 duidelijk gegeven moet zijn door participanten.

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 en de alcoholsimulator.
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FIETSCONTROLE EN REPARATIETIPS
In 2017 werden verschillende fietsverlichtingsacties gehouden.
Oktober: fietscontrole op Het Hooghuis Heesch. Ondersteuning door Repair Café Oss.
500 fietsen werden gecontroleerd.
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. Repair Café verzorgde
geheel gratis fietsverlichtingsreparaties (materialen werden gesponsord door ANWB) in de
bewaakte fietsenstalling van de gemeente aan de Spoorlaan, tegenover het Centraal
Station.
Bike+ repareerde verlichting tegen materiaalkosten in hun zaak aan de Obrechtstraat in Oss.
Naast het repareren van de fietsverlichting gaven de vrijwilligers ook handige tips over
reparatie, verschillende soorten verlichting en veilig verkeer.
November: de jaarlijkse fietsverlichtingsactie bij Fietsplezier Michel van de Wetering in
Heesch i.s.m. de politie en de fietsersbond. Aan deze actie verleende ook de politie haar
medewerking: fietsers waarbij de verlichting niet in orde was, kregen de keuze tussen direct
laten repareren of een bekeuring
Boetebedrag bij geen licht volgens de regels: € 55 ,- en voor fietsen zonder de verplichte
reflectoren: € 35,-.

PROJECT VERKEERSOUDERS
Gedurende het jaar werden vragen van verkeersouders beantwoord. De vragen hadden
vooral betrekking op het inzetten en reserveren van projecten. Dit jaar was er geen centrale
informatieavond voor de verkeersouders. Komend jaar 2018 wordt na de zomervakantie
een nieuwe avond gepland waarin het nieuwe project skaten en mogelijk ook het project
zichtbaarheid gepresenteerd zal worden.
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JAARVERSLAG 2017
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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