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INLEIDING
In dit jaarverslag 2019 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van VVN-afdeling 
Maasland met als werkgebied de gemeenten Oss en Bernheze. 
De thema’s die uitgevoerd zijn, kunnen teruggevonden worden in het activiteitenplan 2019. 
Ook terug te vinden op onze website: VVN-maasland.nl.

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), 
 Jan Huibers, (vicevoorzitter), 
 Ine van Aarssen-Janssen (secretaris), 
 Gerard Mertens penningmeester), 
 Antoon de Klein, 
 René Hilker en 
 Ben van der Steen.
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ACTIVITEITENPLAN 2019 
Op basis van het jaarverslag en de financiële verantwoording stelt het bestuur jaarlijks 
een nieuw activiteitenplan op. Het reguliere contact met de verkeersambtenaren en de 
provinciale planning in het kader van “nul verkeersdoden” geeft voldoende input om het 
activiteitenplan 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 
en de verdeelsleutel tussen de gemeenten Oss en Bernheze.

Het nieuwe uitvoeringsplan van de provincie Noord-Brabant Verkeersveiligheidsplan is 
medebepalend voor de accenten die uitgevoerd gaan worden. Specifieke wensen van de 
gemeenten worden nadrukkelijk besproken en zo mogelijk uitgevoerd.
Bijvoorbeeld overleg gemeente Bernheze over de aanpassingen infrastructureel en de 
problematiek grote voertuigen en landbouwverkeer.

De uitvoeringsplannen van de Provincie worden gelegd op de huidige projecten. 
De huidige activiteiten sluiten door de diversiteit van de projecten aan bij het 
uitvoeringsplan.
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PROJECTEN 2019
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. Hierna volgt een uittreksel van het overzicht van de website.

PROJECT KNUTSELFIETS VOOR VSO EN SPECIAAL ONDERWIJS
Het project “De Knutselfiets” is gericht op en tot stand gekomen met het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (praktijkschool De Singel van Het Hoogduits en het speciaal basisonderwijs 
(Bernadetteschool). “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 demonteren 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 kreeg een prominente plaats in de lokaal voertuigentechniek. Aan de wand 
in het lokaal waren alle onderdelen opgehangen. Het project wordt regelmatig ingezet 
omdat leerlingen uit deze opleiding toe kunnen treden tot het arbeidsveld fietsenmaker. 
Inmiddels is het onderhouden van de fiets opgenomen in het Curriculum en de voorbeeld 
Box geretourneerd om elders opnieuw ingezet te worden.

De school heeft bijgedragen aan het produceren van flightcases op basis van hun ervaring 
in het gebruik.
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VOORSTELLINGEN ROOD-GROEN
Ook dit jaar zijn er met regelmaat voorstellingen gegeven door de acteurs.
Een succesvol project waar de scholen lovend over zijn.
De kracht van dit project is dat er een drietal voorstellingen zijn passend binnen het 
curriculum van de scholen en dat leerlingen actief betrokken worden bij de voorstelling. 

Het enthousiasme van de acteurs en de professionaliteit van de dames is eveneens een van 
de redenen van het succes van deze productie.
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Rood-Groen
In het werkgebied van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Oss en Bernheze) 
zijn op een groot aantal basisscholen verkeersouders en leerkrachten actief betrokken bij 
verkeersveiligheid. Mede dankzij hen staat onze afdeling al jaren borg voor het ontwikkelen 
van succesvolle projecten. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Oss en Bernheze) 
heeft dit project in 2013 ontwikkeld en momenteel is in voorbereiding een nieuwe productie 
met een andere inhoud en een nieuw project als solovoorstelling. 

Deze nieuwe educatieve voorstelling komt in 2020 na de zomervakantie in de plaats van het 
project “Kijk uit” en “Linke Soep”. Deze twee voorstellingen voor de onderbouw komen te 
vervallen omdat de acteur haar activiteiten gaat beëindigen.

De nieuwe solovoorstelling zal een professionele en passende inhoud krijgen die eveneens 
past in het curriculum verkeerseducatie en inpasbaar is bij de criteria van het Brabants 
Verkeersveiligheidslabel.

Educatieve theatrale workshops Rood-Groen
Doel van het project is om leerlingen van de basisschool op een interactieve en speelse 
manier te 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. 
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Verschillende theatrale workshops
Voor drie verschillende niveaus binnen het basisonderwijs is een op maat gemaakte 
theatrale workshop beschikbaar. Daarvoor worden de 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 mee te 
doen door zich te verbeelden dat ze zelf ook op de fiets zitten. Mevrouw Rood kan nog niet 
zo goed fietsen en daarom helpt 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 en 5
Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het overbrengen van kennis.
Door middel van het ‘Streepjournaal’ komen diverse verkeerssituaties aan bod. 
Mevrouw Groen en mevrouw Rood presenteren samen het Streepjournaal. Ze geven de 
leerlingen, door middel van het uitbeelden van verkeerssituaties, inzicht in de gevaren in het 
verkeer. De leerlingen krijgen uitleg hoe ze het best kunnen handelen tijdens zo’n situatie.

Groep 6 en 7 (optie groep 8)
De groepen 6 en 7 nemen deel aan een verkeersquiz. Voor de groepen 6 en 7 als 
voorbereiding op het verkeersexamen. In overleg zou groep 8 ook deel kunnen nemen aan 
de quiz als voorbereiding op het deelnemen aan het verkeer als ze naar het voortgezet 
onderwijs gaan. In de quiz komen diverse verkeerssituaties aan bod waar de leerlingen een 
oplossing voor moeten vinden. De leerlingen krijgen twee kaartjes, rood en groen. 
Door deze kaartjes in de lucht te steken geven de leerlingen aan welk antwoord juist is. 
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OVERSTEEKPROJECT KIJK UIT! 
Dit verkeersproject van VVN afd. Maasland (Oss en Bernheze) heeft als doelstelling kinderen 
t/m ongeveer 6 jaar op speelse wijze te leren veilig over te steken. Er zijn bijbehorende leer- 
en werkmaterialen. Het project wordt inmiddels ook alweer enige jaren uitgevoerd door 
mevr. Marian Oosting van Poppenjans.

De inhoud van de projectmap bestaat uit o.a.: een theorie-, praktijk- en knutselles.
VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) heeft in samenwerking met P.A. Producties, 
Ron Bons en Friesen Video Produkties een voorlichtingsfilm gemaakt voor het 
oversteekproject ‘Kijk uit’. Deze film laat op humoristische wijze zien hoe je in diverse situaties 
het veiligst over kunt steken. Het filmpje is te zien onder de tab “Filmpjes” op onze website.
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VERKEERSVEILIGHEID LINKE SOEP
Deze theatervoorstelling over verkeersveiligheid van VVN afd. Maasland (Oss en Bernheze) is 
gericht op kinderen van groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs.

De voorstelling gaat 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
 • het gevaar van elektrische fietsen en auto’s die door hun snelheid en geruisloosheid  
  extra aandacht nodig hebben van de verkeersdeelnemers
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In de voorstelling beleeft het varkentje Speknek allerlei avonturen. Speknek woont op een 
boerderij samen met Mauw de poes en Spinnepoot de spin. 
Iedere ochtend krijgt het varken slobberpap van Peter. Varken is hier tevreden mee maar 
Peter wil varken een reisje aanbieden naar Amsterdam.

Peter plant de reis met behulp van iPad en navigatie. Varken wil liever thuis blijven en deelt 
deze zorg met spinnepoot die er op zijn beurt voor zorgt dat de eindbestemming van de reis 
verandert. Dan gaan de dieren met kinderen uit het publiek in de bus. 
Echter de eindbestemming is niet Amsterdam maar snoepeiland. Levensgrote pratende 
lolly’s, Engels sprekende Engelse dropjes en toffees aan een boom is het decor.
 
De voorstelling wordt voor ons verzorgd door poppentheater Poppenjans. Marian Oosting 
is de poppenspeelster die vanuit haar poppentheater al jarenlang de voorstelling “Kijk Uit!” 
voor onze afdeling Maasland in het basisonderwijs uitvoert.
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OPFRISCURSUS VERKEERSREGELS
Verkeersregels veranderen, telkens een klein beetje. Door al deze veranderingen in de 
afgelopen jaren is het de vraag of je nog wel veilig en verantwoord kunt deelnemen aan 
het verkeer. Het opfrissen van de verkeersregels is broodnodig voor iedereen die aan het 
verkeer deelneemt.

Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland (Oss en Bernheze) biedt daarom in samenwerking 
met Verkeersschool Kees van Iersel en Volksuniversiteit Oss een opfriscursus aan.

Inhoud van de cursus:  Alle onderwerpen zoals o.a. rotondes, snelweg, voorsorteervakken,  
     taal van de weg en verlichting komen aan bod.
Voor wie:    Deze cursus is bedoeld voor iedereen die al lange tijd in het bezit is  
     van zijn of haar rijbewijs.
Aanmelden:   Dat kan via de Volksuniversiteit Oss.

De organisatie hoopt dat zij mede door dit initiatief een bijdrage kan leveren aan minder 
verkeersongevallen. Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN BRABANT!

A1
Maximumsnelheid

A2
Einde maximumsnelheid

A3
Maximumsnelheid op een
elektronisch signaleringsbord

A4
Adviessnelheid

A5
Einde adviessnelheid

B1
Voorrangsweg

B2
Einde voorrangsweg

B3
Voorrangskruispunt

B4
Voorrangskruispunt
Zijweg links

B5
Voorrangskruispunt
Zijweg rechts

B6
Verleen voorrang
aan bestuurders op
de kruisende weg

B7
Stop: Verleen voorrang
aan bestuurders op de
kruisende weg

C1
Gesloten in beide rich-
tingen voor voertuigen,
ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee

C2
Eenrichtingweg, in deze
richting gesloten voor voer-
tuigen, ruiters en geleiders
van rij- of trekdieren of vee

C3
Eenrichtingsweg

C4
Eenrichtingsweg
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ZICHTBAARHEID 
Vele fietsen werden gecontroleerd onder het toezicht van wijkagent Wim Kluessjen en Veilig 
Verkeer Nederland afdeling Maasland. Het resultaat van de 80 gekeurde fietsen was dat er 
30 geen deugdelijke verlichting hadden.

Deze actie werd een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar! Hopelijk zien we ook in 
Geffen alleen nog maar fietsen met de verlichting aan.
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EDUCATIEVE VERKEERSTUIN/KAR
Met regelmaat wordt de educatieve verkeerstuin door de scholen ingezet voor het 
verkeersonderwijs. Het project verkeerstuin van VVN Maasland is erop gericht kinderen 
spelenderwijs besef bij te brengen van veiligheid in het verkeer. De verkeerstuin bestaat uit 
een grote hoeveelheid materialen die zich bevinden in een grote aanhangwagen en een 
bijbehorende projectmap. Na afloop krijgen de kinderen een certificaat van deelname. 

De aanhanger
In de aanhangwagen vindt u alle materialen die nodig zijn om voor leerlingen in het 
basisonderwijs een fietsbehendigheids- en een skelterparcours uit te zetten, zoals skelters, 
verkeersborden, verkeerslicht, zebrapad, pilonen en nog veel meer. De projectmap bevat 
een duidelijke omschrijving hoe u de beide parcoursen uit kunt zetten en ligt voor u klaar 
op het moment dat u de aanhangwagen reserveert. De doelstelling van dit project is om 
kinderen spelenderwijs besef bij te brengen van veiligheid in het verkeer.
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Doelgroep
Het project is geschikt voor alle groepen in het basisonderwijs. Met leerlingen vanaf 
groep 5 kunt u beide onderdelen uitvoeren. Met jonge kinderen past u het project aan 
door bijvoorbeeld eigen fietsen of driewielers te gebruiken in plaats van skelters, of door 
eenvoudigere oefeningen te doen met de fiets. Ook voor een oversteekproject met kleuters 
kunt u deze verkeerstuin gebruiken.

Doelgroep
Het project is geschikt voor alle groepen in het basisonderwijs. Met leerlingen vanaf 
groep 5 kunt u beide onderdelen uitvoeren. Met jonge kinderen past u het project aan 
door bijvoorbeeld eigen fietsen of driewielers te gebruiken in plaats van skelters, of door 
eenvoudigere oefeningen te doen met de fiets. Ook voor een oversteekproject met kleuters 
kunt u deze verkeerstuin gebruiken.

Gebruik
De verkeerstuin dient door de school zelf uitgezet te worden. In de projectmap is een 
werktekening als voorbeeld toegevoegd. Er is ook een fietsbehendigheidsparcours in de 
aanhangwagen aanwezig. Voor het opbouwen van de parcoursen dient u op circa 1,5 uur 
te rekenen. Het is gewenst om hiervoor 6 volwassenen te vragen voor ondersteuning. 
Na afloop dient u de aanhanger zelf weer in te ruimen in de oorspronkelijke staat.

Skelterparcours
Het skelterparcours laat leerlingen op een leuke manier kennismaken met de verkeersregels. 
Door met een skelter het parcours te rijden, kunnen de kinderen allerlei verkeerssituaties en 
verkeersregels oefenen, zoals het nemen van rotondes, wegversmalling en het verlenen van 
voorrang.
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VERNIEUWING EDUCATIEVE VERKEERSTUIN/AANHANGWAGEN 
De ervaring leert dat de huidige indeling van de verkeerskar niet meer voldoet aan de 
wensen van de gebruikers. Het ophangsysteem van de skelters blijkt gevaarlijk te zijn bij het 
afnemen op ophangen van de skelters. De inhoud van de skelter was inmiddels ook dermate 
toegenomen dat de kar te klein was. Een nieuwe aanhangwagen is aangeschaft en met de 
fabrikant werd gekeken naar een effciëntere opbouw van de verkeersaanhangwagen.
Begin 2019 werd de nieuwe aanhangwagen weer ingezet.

AANSCHAF AANHANGER VOOR TENTEN 
Bij diverse activiteiten worden tenten opgezet. Deze tenten worden in grote kisten vervoerd. 
Die kisten zijn zo zwaar dat het beter is gezien de gewenste veiligheid om de tenten te gaan 
vervoeren in een speciale aanhanger. 
De aanhanger is vanaf december 2018 in gebruik genomen.

De oude kisten worden omgebouwd tot kisten in het magazijn.
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VEILIG SKATEN
Het project Skaten was toe aan een andere opzet. De nieuwe uitgave is gebaseerd op 
minder lestijd en gaat uit van de eigen kennis van de leerlingen. Hierdoor een grotere 
betrokkenheid bij het onderwerp.
Een pilot heeft gedraaid op de Antoniusschool in Maren-Kessel en is begin 2019 verder 
aangepast na verwerking van de input van deze school.

VEILIGHEID
Kijk goed voor je uit. Blijf de situatie
om je heen altijd goed inschatten! 
Verminder indien nodig tijdig vaart. 
Voorkom remmen op het laatste 
nippertje. Neem geen onnodig 
risico! Bovendien slijt je remblok dan 
minder snel. Verander nooit onver-
wachts van rijrichting. Hierdoor kun 
je anderen onnodig laten schrikken. 
Steek ook nooit zomaar de weg 
over zonder goed te hebben 
gekeken of dat wel veilig kan.

MATERIAAL
Controleer of je skates in orde zijn. 
Zijn de veters nog goed en is je 
remblokje niet versleten? 
Zijn je wielen niet schuin afgesleten 
en draaien deze nog lekker? 
Zijn de lagers verroest of vuil? 
Maak ze dan deskundig schoon 
of laat dit doen! 
Dat vermindert de kans 
op vallen door vast-
lopende wielen.

ONDERGROND
Check de ondergrond waarop je 
gaat skaten. Is het lekker glad asfalt 
of zijn  het grove straatstenen waar 
je overheen skate? 
Ligt er veel zand of rommel? 
Kijk ook goed uit dat er geen takjes 
of steentjes tussen 
je wielen komen. 
Je wielen blok-
keren daardoor,
zodat je lelijk kunt 
vallen.

BESCHERMING
Draag tijdens het skaten altijd goed 
passende pols-, knie- en elleboog-
beschermers. 
Ga nooit skaten zonder helm. 
Een botbreuk is nog altijd 
een stuk minder erg 
dan blijvend hersen-
letsel.

HOUDING
Ga recht op je skates staan. Kantel 
je bekken, span je buikspieren aan, 
trek je navel naar binnen en buig je 
benen. Zorg dat je met je gewicht 
meer op het middelste gedeelte 
van je voeten komt te staan. 
Houd je schouders boven 
de knieën en de knieën 
boven de tenen. 
Ontspan je bovenlichaam.

TECHNIEK
Oefen het veilig remmen. Dit kan 
je zelf doen, maar het liefst bij een 
ervaren instructeur, die je meerdere 
remtechnieken bij kan brengen. 
Ga niet de openbare weg op 
zonder te kunnen remmen. 
Als je bent gevallen, altijd eerst de 
volgende regels in acht nemen: 
Is de plek waar ik lig een veilige, 
heb ik nergens verwondingen en is 
mijn materiaal nog in orde? Zo ja, 
sta dan rustig op, kijk goed om je 
heen en skate pas dan verder.

WARMING UP
Voordat je gaat skaten moet je 
er voor zorgen dat je spieren 
            opgewarmd zijn. 
                Hiermee kunnen veel      
                 blessures voorkomen 
                 worden.

VERKEER
Houd rekening met andere weg-
gebruikers en kijk altijd goed voor je 
uit! Rijdt er veel ander verkeer, zoek 
dan naar een rustiger plek. 
       Houd altijd rekening met voet-
        gangers. Jij bent immers veel 
       sneller dan zij. 
          Auto’s, trams, bussen en al het 
               andere snelverkeer hebben
               altijd voorrang. 
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Om kinderen te helpen veilig te skaten op de openbare weg is een lesinstructie voor de 
leerkracht gemaakt.
Tevens is een extra informatieblad samengesteld dat gebruikt kan worden naast de 
lesinstructie.

Dit extra informatieblad bevat de volgende onderdelen:
 1. Discussie:  om met elkaar te praten over gewenst gedrag, en eigen reflectie van  
   eigen gedrag of dat van andere weggebruikers.
 2. Skatecode:  gedragsregels die opgesteld zijn door de skatebond. Iedere skater  
   dient zich aan deze regels te houden!
 3. Info:  interessante informatie om te onthouden.
 4. Doen:  opdrachten om een knutselwerkje te maken of iets om over na te  
   denken.

Het lesmateriaal van Veilig Skaten kan als theorie gebruikt worden naast de verschillende 
lesmethoden op de school en past in de criteria van het Brabants Verkeersveiligheidslabel.
 
Een waardevolle aanvulling is een praktijkles. Er zijn in Nederland organisaties die skate-
clinics aanbieden. Het is belangrijk om vooraf eerst aandacht te besteden aan de 
theorie. De praktijkles is in te voegen bij de criteria praktische projecten van het Brabants 
Verkeersveiligheidslabel.

Informatie over skateclinics is op te vragen via skaten@vvn-maasland.nl.
De kostprijs van het lesmateriaal van het project Veilig Skaten in binnen het werkgebied van 
VVN afdeling Maasland voor de scholen gratis.
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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.
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ZON: ZELFSTANDIG ONDERWEG NAAR… EN
DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN
 Dit project vanVVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) richt zich op scholieren in de
onderbouw van het basisonderwijs.

Zelfstandig Onderweg Naar… is een kort actieproject waarin aandacht wordt besteed 
aan de verkeersregels als fietser en voetganger en aan een veilige verkeerssituatie rondom 
school tijdens het brengen en halen van leerlingen. 

De ouders worden benaderd met een informatieflyer en een gadget om hen erop te 
attenderen dat zij, bij voorkeur, de auto beter thuis kunnen laten. 
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Kinderen kunnen beter onder begeleiding te voet of op de fiets naar school gaan.
Zo leren ze zich sneller zelfstandig door het verkeer te verplaatsen.
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan we het goede voorbeeld van de volwassenen 
belonen. Anderen proberen we te stimuleren en motiveren om hun kind op de fiets naar 
school te brengen.
 
Beschikbare producten (verkrijgbaar in onze shop):
 • Zonnescherm
 • Kleurplaat
 • Lesbrief
 • Verhaal

Dit project sluit aan bij de landelijk campagne:  De scholen zijn weer begonnen”.
Voor 2020 staat een update op het programma. Nadrukkelijk gericht op de schoolomgeving 
zoals ook genoemd in het BVVP. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw herkenbaar 
icoon Quick.
Dit icoon zal geleidelijk aan ingevoerd worden.
De kern Berghem hangt ieder jaar nog oude vlaggen op. Een nieuw ontwerp is gemaakt 
en zal beschikbaar gesteld worden aan de gemeente om komend jaar opgehangen te 
worden op de verschillende ophangplaatsen.
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VERKLEEDBOX
Het basisonderwijs gebruikt met regelmaat de verkleedbox en dit is te controleren via het 
activiteitenplan dat de scholen maken voor het behouden van het BVL. Op basis van 
een aantal door het BVL erkende verkeerslesmethoden werd voor de Verkleedbox, als 
spreekwoordelijke rode draad, een viertal basisthema’s gekozen: oversteken, buitenspelen, 
de auto en de fiets.

Veel aandacht gaat in de box uit naar een aantal hoofdpersonages vanuit de 
hulpverlening en handhaving: de politieagent, de brandweerman, de brigadier en de 
verpleegster. De verkleedbox dient als een multifunctionele verkeersgrabbelton voor 
docenten van de basisschoolgroepen 1 t/m 4 en bevat materiaal waarmee verkeerslessen 
op een gevarieerde manier kunnen worden ingevuld.

Zo bevat de box o.a. een voorleesverhaal met bijbehorend praatplatenboek, een cd met 
kinderliedjes, verkleedspullen als een politiepak met pet, een verpleegstersuniform met 
toebehoren, een brandweerpak en brigadierkleding voor een zelfstandig op te voeren 
toneelstuk. Het uiteindelijke product is een unieke mengvorm van creativiteit, speelsheid en 
educatieve leerdoelen.
Het feit wil dat jonge kinderen vaak deelnemen aan het verkeer, zonder goed op de hoogte 
te zijn van de mogelijke gevaren. Tijdig beginnen met voorlichting is dan ook belangrijk en 
werkt preventief.
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VERKEERSOUDERS
Afdeling Maasland organiseert eenmaal per jaar of indien gewenst iedere twee jaar een 
speciale avond voor de verkeersouders. 
Tijdens deze avond worden nieuwe projecten getoond en bestaande projecten nog eens 
onder de aandacht gebracht. Er is altijd een grote opkomst.

Tussentijds worden vragen voorgelegd via het secretariaat en de scholen op de hoogte 
gehouden van de projecten. Dit passend bij het criteria BVL dan scholen dienen deel te 
nemen aan lokaal verkeersoverleg. 

FIETSCONTROLES OP SCHOLEN IN OSS EN BERNHEZE
VVN-afdeling Maasland voert regelmatig fiets (verlichtingscontroles) uit op scholen in haar 
werkgebied.

Met medewerking van enkele vrijwilligers en een aantal agenten en aspirant agenten 
worden de fietsen gecontroleerd. Hierbij wordt niet alleen naar verlichting en reflectie 
gekeken, maar worden de fietsen ook gecontroleerd naar de eisen die ook voor deelname 
aan het verkeersexamen worden gesteld.

Fijn wanneer de verlichting brandt, maar zonder deugdelijke remmen of een loszittend stuur 
ben je nog steeds een gevaar op de weg.
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CONTROLE FIETSVERLICHTING OP DE POLDERHOF
Op woensdag 20 november hebben we weer een grote controle van de fietsverlichting 
gehouden op onze school. Voor de groepen 1 tot en met 3 werd er een kleurwedstrijd 
gehouden. Voordat ze gingen kleuren vroeg de juffrouw van 1/2A: ‘Deze Piet heeft iets heel 
belangrijks op zijn fiets. Weten jullie wat dit is?’ Natuurlijk dacht de juf dat ze zouden zeggen: 
de “lampjes”, maar ze riepen allemaal: “Het cadeautje!”.

Hierboven staan de tekeningen van de winnaars van de kleurwedstrijd.

! "

Bij bijna alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 was het gelukt om met de fiets naar
school te komen. Er was een pechvogel in groep 6/7B die onderweg een ongelukje had
gehad met haar fiets en zo dus niet meer haar fiets kon laten controleren!

Er werden 223 fietsen gecontroleerd. Bij 196 kinderen was de verlichting in orde. Dit is
 beter dan vorig jaar, nu ongeveer 88%. Bij 27 fietsen (12%) was de verlichting niet in orde
en zaten er geen tot weinig reflectoren op de banden.

Alle kinderen zijn met een presentje naar huis gegaan.

Fijn dat ze deze maanden weer veilig in het donker op hun fiets kunnen stappen. Volgend
jaar gaan we deze actie ook weer houden.

Heel veel dank aan de vrijwilligers die
geholpen hebben bij het uitvoeren van deze
controles: Mandy, Vincent, Hava, Ester, Kady,
Linda, Hedy, Janneke, Mandy en Daniella.

DEEL OP: # $ % &

'

! "

Bij bijna alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 was het gelukt om met de fiets naar
school te komen. Er was een pechvogel in groep 6/7B die onderweg een ongelukje had
gehad met haar fiets en zo dus niet meer haar fiets kon laten controleren!

Er werden 223 fietsen gecontroleerd. Bij 196 kinderen was de verlichting in orde. Dit is
 beter dan vorig jaar, nu ongeveer 88%. Bij 27 fietsen (12%) was de verlichting niet in orde
en zaten er geen tot weinig reflectoren op de banden.

Alle kinderen zijn met een presentje naar huis gegaan.

Fijn dat ze deze maanden weer veilig in het donker op hun fiets kunnen stappen. Volgend
jaar gaan we deze actie ook weer houden.

Heel veel dank aan de vrijwilligers die
geholpen hebben bij het uitvoeren van deze
controles: Mandy, Vincent, Hava, Ester, Kady,
Linda, Hedy, Janneke, Mandy en Daniella.

DEEL OP: # $ % &

'

! "

Bij bijna alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 was het gelukt om met de fiets naar
school te komen. Er was een pechvogel in groep 6/7B die onderweg een ongelukje had
gehad met haar fiets en zo dus niet meer haar fiets kon laten controleren!

Er werden 223 fietsen gecontroleerd. Bij 196 kinderen was de verlichting in orde. Dit is
 beter dan vorig jaar, nu ongeveer 88%. Bij 27 fietsen (12%) was de verlichting niet in orde
en zaten er geen tot weinig reflectoren op de banden.

Alle kinderen zijn met een presentje naar huis gegaan.

Fijn dat ze deze maanden weer veilig in het donker op hun fiets kunnen stappen. Volgend
jaar gaan we deze actie ook weer houden.

Heel veel dank aan de vrijwilligers die
geholpen hebben bij het uitvoeren van deze
controles: Mandy, Vincent, Hava, Ester, Kady,
Linda, Hedy, Janneke, Mandy en Daniella.

DEEL OP: # $ % &

'



Iedereen veilig over straat

24

JAARVERSLAG 2019

Heel veel dank aan de vrijwilligers die geholpen hebben bij het uitvoeren van deze controles: 
Mandy, Vincent, Hava, Ester, Kady, Linda, Hedy, Janneke, Mandy en Daniella.
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VIER AUTOMOBILISTEN RAKEN RIJBEWIJS KWIJT BIJ ALCOHOLCONTROLES 
IN OSS EN BERNHEZE
Uit Brabants Dagblad:
OSS – Bij alcoholcontroles in Oss en Bernheze zijn vier rijbewijzen ingevorderd. 

De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles op meerdere locaties 
in de gemeente Oss en Bernheze. 33 bestuurders kregen een bekeuring voor het rijden onder 
invloed van alcohol, 4 rijbewijzen werden ingevorderd. Ook troffen agenten verschillende 
bestuurders aan die zonder rijbewijs reden.

Bij de controle deelde VVN Afdeling Maasland (Oss en Bernheze) de bekende BOB-sleutels en 
bierviltjes met passende tekst uit.

Van Dtv:
Tientallen automobilisten gesnapt met drank op in Oss en Bernheze

De politie heeft bij verkeerscontroles in Oss en Bernheze in een weekend maar liefst 
33 automobilisten aangehouden die te veel gedronken hadden.

Deze mensen hebben een proces-verbaal gekregen. Vier automobilisten hadden zoveel 
op, dat ze hun rijbewijs direct moesten inleveren. Eén van hen had maar liefst vijf keer de 
toegestane hoeveelheid drank op. Tijdens de controle trof de politie, die samenwerkte met 
Veilig Verkeer Nederland, ook een aantal mensen zonder rijbewijs aan.

Dit weekend werd op de Talentencampus in Oss een van de grootste Oktoberfesten in de regio 
gevierd. Naar schatting 750 bezoekers konden daar de hele avond ongelimiteerd bier drinken. 
Het is niet bekend of er een verband is met het hoge aantal bekeuringen.

De politie voert hierna nog enkele controles uit. Bv. In de omgeving van De Lunenburg in 
Loosbroek.
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VVN-AFDELING MAASLAND OOK OP SENIORENMARKT IN BERGHEM
Ook VVN-afdeling Maasland (gemeenten Oss en Bernheze) was aanwezig op de 
Seniorenmarkt die op 19 oktober werd gehouden.

VERKEERSDAG SENIOREN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE
Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland (Oss en Bernheze) organiseerde op donderdag 17 
oktober 2019 voor de derde keer de VERKEERSDAG VOOR SENIOREN. Dit voor inwoners uit de 
gemeenten Oss en Bernheze die al langer in het bezit zijn van een rijbewijs. 

De offciële opening van deze dag werd verricht door wethouder Rien Wijdeven (gemeente
Bernheze). Dankzij de gastvrijheid en professionaliteit van Verkeersschool Kees van Iersel uit 
Heesch mocht VVN afd. Maasland dit wederom hier organiseren.

Ook deze keer bestond het programma uit:
 • Een theorieles
 • Een praktijkles met een ervaren rijinstructeur  
 • Reactiesnelheid laten meten in een rijsimulator
 • Voorlichting over geneesmiddelen en alcohol bij ouderen in het verkeer door   
  Novadic Kentron
 • Een opticien en audicien die ogen en oren test
 • Voorlichting over vitaal ouder zijn door een gespecialiseerde fysiotherapeut
 • Een parcours afleggen op een e-bike om de voor- en nadelen van verschillende  
  soorten elektrische fietsen te ervaren.

Deze succesvolle opfrisdagen blijken inmiddels een begrip te zijn gezien de reacties van de 
deelnemers. Vol enthousiasme namen zij deel aan het programma.

Voorjaar 2020 wordt de volgende opfriscursus georganiseerd. 
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STAND OP DALTONSCHOOL DE POLDERHOF LEVERDE VIJF NIEUWE 
VERKEERSOUDERS OP!

Op maandagavond 2 september stond deze kraam bij de ingang, want het was 
informatieavond voor alle ouders. De ouders werden aangemoedigd om bij de 
werkgroep te komen en dat is gelukt! We mogen 5 nieuwe leden begroeten. Dus het 
was een groot succes.

Bedankt VVN-Maasland voor het mogen gebruiken van de stand.

Werkgroep verkeer van Daltonschool De Polderhof in Oss
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VERKEERSVEILIGHEIDSDAG GEFFEN IN WEEKBLAD REGIO
Lees hier het artikel in weekblad Regio over de Verkeersveiligheidsdag op 23 juni in Geffen:

Geffen: 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland organiseert in samenwerking met de Dorpsraad 
Geffen een Verkeersveiligheidsdag op zondag 23 juni. Het programma duurt van 11.00 tot 16.00 
uur. De entree en deelname is gratis.

Veilig Verkeer Nederland zet diverse projecten en activiteiten in. Zo komen er educatieve 
verkeerstuinen voor kinderen van 1 tot en met 3 en van 4 tot en met 12 jaar. Er is ook een 
kantelsimulator. Stap in en een ervaren instructeur leert je om jezelf ondersteboven uit een auto 
te bevrijden. Er worden skateclinics gegeven door en deskundig instructeur. Skates, helm, knie-
en kinbeschermers zijn ter plaatste aanwezig.

Dodehoekproject
Ervaar tijdens het dodehoekproject vanuit de cabine van een vrachtwagen wat een chauffeur 
wel, maar vooral niet kan zien. Ook interessant is de voorstelling over verkeer, gegeven door 
Poppentheater Poppenjans. Zet ook eens een alcohol- en drugsbril op. Ervaar met deze bril op 
hoe het is om onder invloed deel te nemen aan het verkeer.

Activiteiten
Leuk voor de kinderen is de aanwezigheid van een clown op een hoge fiets. Of wat te denken 
van spelen met tractoren en loaders in het zand, schminken, knutselen en diverse andere 
activiteiten.

Kleurwedstrijd
Er is een kleurwedstrijd met als thema ‘verkeer’. Leerlingen van de basisschool in Geffen 
ontvangen deze kleurplaten op school. De kleurplaten zijn ook op diverse plaatsen in Geffen 
te verkrijgen en hier te downloaden van de website van VVN afd. Maasland. De platen zijn 
getekend door Roy Thijssen van Hart voor Oss. Op zondag 23 juni kunnen de kleurplaten 
ingeleverd worden bij het Mobiel Informatie Centrum van VVN afd. Maasland op het Dorpsplein 
in Geffen. De winnaars worden persoonlijk benaderd.

Demonstraties
Er zijn deze dag diverse demonstraties. Kinderen mogen plaatsnemen in een politiewagen 
of op een politiemotor, de brandweer laat zich zien en er staan landbouwvoertuigen van 
brancheorganisatie CUMULA. Een takelbedrijf geeft demonstraties met een takelwagen. Verder 
zijn onder andere de Dierenambulance, EHBO Geffen en Stichting AED Beheer Geffen van de 
partij op het Geffense Dorpsplein.
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Enthousiast
Namens de organisatie geeft Ine van Aarssen (projectleiding) aan dat deze 
verkeersveiligheidsdag bestemd is voor alle leeftijden. Ze is heel enthousiast over het resultaat. 
“Samen gaan we voor nul verkeersdoden in Brabant”. In 2019 is ons thema ‘Zichtbaarheid”. 
Iedereen is van harte welkom op zondag 23 juni. We hopen veel mensen te mogen 
verwelkomen. 

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD VERKEERSVEILIGHEIDSDAG
De uitslag van de kleurwedstrijd bij de Verkeerveiligheidsdag in Geffen is bekend. 
De prijswinnaars zijn geïnformeerd en zijn met hun ouders uitgenodigd om de prijs in 
ontvangst te komen nemen.
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EN NÓG MAAR EEN KEER DAT RONDJE
In Oss doen deze week 1500 kinderen hun fietsverkeersexamen. En, zo stelt VVN, die 
examens lijken elk jaar harder nodig. ”We zien hier kinderen die bijna nooit fietsen.”

Ja hoor, daar zijn ze weer. Tientallen kinderen in oranje hesjes op de fiets. Geconcentreerde 
koppies, handen die netjes uitgestoken worden voor een bocht, netjes op de rem als het 
verkeerslicht op oranje springt. En langs de kant pubers die met formulieren in de hand de 
jonge trappers beoordelen.

Helaas is dat fietsexamen elk jaar harder nodig, stelt Veilig Verkeer Nederland. Kinderen 
fietsen steeds minder. En kennen de regels steeds minder goed, zegt een landelijk 
woordvoerder. Dat klinkt Antoon de Klein van VVN-afdeling Maasland herkenbaar in de 
oren. “We laten kinderen meestal wel slagen, maar het examen is soms meer een verkeersles 
dan dat we kunnen toetsen of ze het kunnen”, licht hij toe. ”Soms laten we kinderen het 
rondje wel vijf of zes keer doen. Dan fietst een van onze vrijwilligers er een paar meter 
achter en geeft aanwijzingen. Zo krijgt zo’n kind toch heel veel mee. Zo’n kind laten we dan 
meestal wel slagen, maar dan wijzen we de school en de ouders er wel op dat het nog veel 
moet leren.”

Achter schermpje
Bij de brandweerkazerne in Oss, het start- en eindpunt van het examen, is het deze ochtend 
druk. Opgeluchte gezichten van kinderen die al terug zijn.
 

Verkeersexamen 2019
Het schriftelijk examen
Ook dit jaar konden de scholen kiezen voor het digitale of het papieren schriftelijk 
verkeersexamen.

Vorig jaar werd door één school in ons werkgebied gekozen voor het digitaal examen, dit 
jaar was de verdeling als volgt:

Digitaal Papier Totaal
Aantal scholen 17 28 45
Aantal leerlingen 405 888 1293
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Voor de scholen die meededen aan het papieren schriftelijk examen, werden de examens 
en de diploma’s door Veilig Verkeer afdeling Maasland besteld en werden de examens 
door IBN bij de scholen bezorgd. Scholen die meededen aan het digitaal examen moesten 
dit zelf registreren bij de landelijke VVN-organisatie. De factuur voor de kosten kon aan Veilig 
Verkeer afdeling Maasland worden gestuurd.

Het schriftelijk examen zou landelijk worden afgenomen op donderdag 4 april. Als Veilig 
Verkeer afdeling Maasland ontvingen we die dag veel telefoontjes van scholen die niet 
in konden loggen op de site waardoor hun leerlingen het examen niet konden maken. In 
plaats van 180.000 examens werden er maar een paar duizend afgenomen vanwege de 
slechte toegankelijkheid van de server(s). Gelukkig kon het probleem snel worden opgelost 
en konden leerlingen in de dagen daarop alsnog examen doen.
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Zowel voor de scholen (geen correctiewerk) als voor de leerlingen (filmpjes i.p.v. plaatjes) 
lijken de voordelen van het digitaal schriftelijk examen evident, maar door deze slechte 
ervaring van scholen zou het kunnen dat de tendens om meer digitaal te doen verandert.

Het praktisch examen
Van de 45 scholen in het werkgebied namen 43 scholen deel aan het praktisch examen 
in Oss dat gehouden werd van 8 t/m 15 april. Omdat op verschillende scholen de 
koningsspelen op vrijdag 12 april werden gehouden, konden die dag geen examens 
worden afgenomen. Scholen hadden dit niet aangegeven in de opgegeven “dagen dat 
ze niet konden” waardoor de initiële planning niet gerealiseerd kon worden en uitgeweken 
moest worden naar maandag 15 april.

Vorig jaar heeft Veilig Verkeer afdeling Maasland een investering gedaan in tablets voor 
de verwerking van gegevens van controleposten bij het praktisch examen. Gezien de toen 
opgedane positieve ervaring tijdens 1 examen dag, was het de bedoeling dat dit jaar door 
de controleposten alle dagen tablets gebruikt zouden worden i.p.v. papieren lijsten. 

Vlak voor de geplande examens werd de software voor de ondersteuning van planning van 
het praktisch examen door de landelijke VVN-organisatie ge-update en het bleek dat de 
vernieuwde software niet geschikt was om scholen zelf de namen van de kandidaten in te 
laten voeren. Hierdoor konden de tablets niet gebruikt worden en hebben we als afdeling 
weer gebruik moeten maken van de papieren lijsten voor de controleposten. Dat betekende 
voor de aangemelde 68 klassen dat er alsnog 68 A3 vellen en 587 A4 vellen geprint moesten 
worden. Een geluk hierbij is dat de verwerking van de opgaven van de leerlingen door de 
scholen met onze eigen software automatisch verwerkt kan worden.

De route voor het examen was dit jaar anders dan voorheen: door de rotonde bij het 
Jan Cunen centrum is het voorsorteren voor fietsers komen te vervallen en werd de route 
door de Molenstraat vervangen door de omweg via de Dr. Saal van Zwanenbergsingel. 
Het aantal controleposten bleef echter gelijk.

Aan het praktisch verkeersexamen in Oss namen 1243 kandidaten deel. 85 kandidaten 
(6,8%) moesten een herexamen doen waarvan 77 kandidaten alsnog slaagden en 
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acht leerlingen definitief zijn gezakt. Het slagingspercentage komt hiermee op 99,4%.
Voor de scholen die deelnamen aan het papieren schriftelijk examen werden de diploma’s 
van de geslaagden weer door Veilig Verkeer afdeling Maasland geprint en direct na het 
examen aan de scholen overhandigd.

De meest gemaakte fouten bij het examen waren: richting aangeven bij kruising Dr. Saal 
van Zwanenbergsingel/Euterpelaan (156 fouten) en richting aangeven bij het oprijden van 
de fietsstraat vanaf de Wethouder van Eschstraat (122 fouten). We zullen de scholen inzicht 
geven in de gemaakte fouten zodat zij daar in hun lesprogramma aandacht aan kunnen 
besteden.

De Organisatie
Ook dit jaar werden de controleposten voor het examen weer bemenst door leerlingen van 
Het Hooghuis. Vanzelfsprekend is er verschil in interesse, animo en inzet van de leerlingen 
om e.e.a. goed te laten verlopen, maar in zijn algemeenheid zijn we zeer tevreden over 
hun bijdrage. Ook coördinator Luuk Haas, die dit al een aantal jaren doet, is een onmisbare 
schakel in de organisatie van het verkeersexamen.

Verder ook lovende woorden voor de bijdrage die IBN leverde aan de uitvoering van het 
examen. Zonder de inzet van Peter, Jos, Andreas, Jimmy, Lenko en Francis zou de organisatie 
van het examen vele malen moeilijker zijn.

Natuurlijk willen we onze eigen vrijwilligers niet vergeten. Henri, Joep, Henk, Sharon, Ronald, 
Ad, Jan Willem en Tony hartelijk dank!

De brandweer stelde weer hun terrein en faciliteiten beschikbaar en McDonalds leverde 
weer de Orange Ball en de 1300 bekers voor limonade. Bedankt en hopelijk mogen we ook 
volgend jaar weer van jullie diensten gebruik maken.

Jan Huijbers,
Projectleider Verkeersexamens
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DRUKBEZOCHTE VERKEERSDAG SENIOREN
BERNHEZE: 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (regio Oss) organiseerde woensdag 27 maart 
voor de tweede keer de verkeersdag voor senioren voor kandidaten uit de gemeenten Oss 
en Bernheze die in het bezit zijn van een rijbewijs. Door de grote belangstelling voor deze 
opfriscursus, die oktober vorig jaar plaatsvond, ontstond al meteen een wachtlijst. 
VVN Maasland is dan ook van plan om deze verkeersdag periodiek te organiseren.

Om 8.45 uur opende wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze en Joop van 
Orsouw van de gemeente Oss de dag.

Wethouder Wijdeven: “Veilig weggebruik is voor iedereen belangrijk en dus ook voor oudere 
verkeersdeelnemers. Het is goed dat dit aandacht krijgt en VVN er ook speciaal de aandacht 
op richt.”

De dag bestond uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte. In een theorieles werd je op de 
hoogte gebracht van de veranderde verkeers- en gedragsregels. Naast deze theorielessen was 
er gelegenheid om met een rijinstructeur een uur in een lesauto te rijden en de kennis in praktijk 
te brengen.

Verder kon je in een rijsimulator je reactiesnelheid laten meten. Je kon een parcours afleggen 
op een e-bike om verschillende soorten elektrische fietsen te testen.

Er werd informatie verschaft over geneesmiddelen en alcohol bij ouderen in het verkeer en een 
gespecialiseerd fysiotherapeut gaf voorlichting over vitaal ouder worden. 
En als laatste was er een opticien en een audicien aanwezig om de ogen en oren te testen en 
zo nodig advies te geven.



35

JAARVERSLAG 2019

DODE HOEK-LES IN OSS
Uit: Brabants Dagblad dinsdag 26 maart.

Hoe doe je dat? Iets laten zien, wat je juist níet ziet? Heel eenvoudig. Zet een leerling in de 
cabine van een vrachtwagen, zet een paar leerlingen in de dode hoek en laat ze eruit 
tevoorschijn komen. 320 leerlingen van het Hooghuis in Oss kregen gisteren in het kader van het 
project Good 2 See You dode-hoek-les van vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Maasland. Vier vrachtwagencombinaties stonden daarvoor klaar in de Meidoornlaan. 

Eén voor één klimmen de jongens en meiden in de cabine. En inderdaad, de klasgenoten die 
beneden dicht bij de cabine in de dode hoek staan, zijn echt totáál niet te zien. Ga dus als het 
even kan niet precies op die plek stilstaan als je bijvoorbeeld wacht voor een stoplicht, zo luidde 
het advies. En kijk altijd goed, bijvoorbeeld door oogcontact te maken, of de chauffeur jou 
heeft gezien. VVN geeft de lessen ook veel op lagere scholen.
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VERKEERSDAG VOOR SENIOREN
De Verkeersdag in oktober is helemaal volgeboekt. In maart/april volgend jaar organiseren 
we weer een dag. Wanneer u een mailtje stuurt naar VVN, krijgt u bericht zodra de datum 
bekend is.

Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland 
(Oss en regio) een verkeersdag voor senioren die in het bezit zijn van een rijbewijs. Locatie 
Verkeersschool Kees van Iersel, Vinkelsestraat 14 te Heesch.

Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar. Zij hebben vaak al lang geleden hun 
rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en 
is het vooral veel drukker geworden op de weg. Daar komt bij dat mensen, naarmate ze 
ouder worden, te maken kunnen krijgen met fysieke en mentale veranderingen. 
Hoewel senioren vaak jarenlange ervaring hebben in het verkeer, is de kans op letsel bij een 
ongeval daardoor voor senioren groter. En het aantal senioren in ons land groeit. Daarom is 
veilige mobiliteit voor senioren een belangrijk doel voor Veilig Verkeer Nederland.

In een theorieles wordt u door een instructeur van Verkeersschool Kees van Iersel op de 
hoogte gebracht van de veranderde verkeers- en gedragsregels. Zeer nuttig om uw 
geheugen op te frissen en nieuwe kennis op te doen.

Naast deze theorielessen is er gelegenheid om met een rijinstructeur een uur in een lesauto 
te rijden en de kennis in praktijk te brengen.

Er is een rijsimulator waar je als deelnemer plaatsneemt in een professionele autostoel 
achter drie 32” beeldschermen. Je waant je in een auto omdat alles aanwezig is, van 
stuurinrichting, versnellingspook, alle 3 de pedalen, spiegels en de autogordel. Door een 
instructeur wordt o.a. uw reactiesnelheid gemeten.

Deelnemers kunnen een parcours afleggen op een e-bike om de voor- en nadelen van 
verschillende soorten elektrische fietsen te ervaren. Fietsplezier Michel v.d. Wetering geeft 
desgevraagd advies over welke fiets het best bij u past.

Novadic Kentron geeft informatie over geneesmiddelen en alcohol bij ouderen in het 
verkeer. Alcohol heeft een interactie met veel medicijnen, waardoor het effect versterkt of 
verzwakt kan worden. Bepaalde medicijnen werken daardoor slechter of juist heftiger en 
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combinatie met bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen is zeer gevaarlijk.
Een opticien en een audicien van Hoogstede Optiek & Horen uit Nistelrode zijn aanwezig om 
ogen en oren te testen en indien nodig, hierover advies te geven.

Een gespecialiseerd fysiotherapeut van FysioCentrumHeesch geeft voorlichting over vitaal 
ouder worden/zijn. Eén op de drie 65-plussers valt elk jaar tenminste één keer. Het probleem 
bij ouderen is dat bij hen de gevolgen vaak ernstiger zijn, zoals bot- of gewrichtsbreuken 
of onzekerheid en angst om weer te vallen. Actieve lichamelijke beweging heeft positieve 
gevolgen voor het valrisico. Bewegen is ook heel belangrijk voor ons denkvermogen en 
geheugen. Bewegen maakt lichaam en geest sterk.

Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00 voor het theoretisch deel 
(inclusief theorieboekje) en € 20,00 voor het volgen van het praktijkdeel zowel als het 
theoretische deel (inclusief theorieboekje en lunch).

Als u zich inschrijft voor zowel de theorie- als de praktijkles moet u er rekening mee houden 
dat u de hele dag aanwezig bent. Zonder de praktijkles kunt u uw voorkeur aangeven voor 
de voor- of namiddag.

U kunt zich voor deze verkeersdag aanmelden bij het secretariaat van VVN-afdeling 
Maasland, liefst per mail,  info@vvn-maasland.nl met vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer, aan welk programma u deel wil nemen (theorie of theorie + praktijk) en uw 
voorkeur voor de voor- of namiddag wanneer u alleen theorie volgt. Wanneer u deelneemt 
aan de praktijk, geef dan ook aan of u wilt rijden in een schakelauto of een automaat. 
Exacte tijden worden t.z.t. nog doorgegeven.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 06 51 58 07 38.

Inschrijving staat open voor iedereen uit de gemeenten Oss en Bernheze.

De opfriscursussen van Veilig Verkeer Nederland hebben een informatief karakter en zijn dus 
geen examen. Het opfrissen van de verkeersregels is broodnodig voor iedereen die aan het 
verkeer deelneemt.
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DODEHOEKPROJECT 2019 VAN START
Dodehoekproject ‘This is my life!’ op alle basisscholen in Oss en Bernheze
Medio januari is het dodehoekproject weer van start gegaan op de basisscholen in het 
werkgebied van VVN afd. Maasland. Tot eind maart worden 46 basisscholen en scholen 
voor het voortgezet onderwijs uit de gemeenten Oss en Bernheze en uit de plaatsen 
Vinkel en Nuland bezocht door enthousiaste vrijwilligers met vrachtwagen, bus of 
landbouwvoertuig om de ongeveer 1500 leerlingen de gevaren van de dode hoek in het 
verkeer bij te brengen.

Nieuwe transportbedrijven, rijscholen en uiteraard vrijwilligers die zich bij dit project aan 
willen sluiten zijn van harte welkom.

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

100% BOB ……. 0% op!

demooibernhezekrant, 25 februari 2019
BERNHEZE: 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland (gemeenten Oss en Bernheze) vraagt tijdens 
carnaval extra aandacht voor de BOB-campagne. Zoals bekend richt de BOB-campagne zich 
op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Dit gebeurt door automobilisten en 
hun passagiers te stimuleren samen de BOB-afspraak te maken en die consequent na te leven. 
Koninklijke Horeca Nederland staat zeer positief tegenover deze actie!

Horecagelegenheden in de gemeenten Bernheze ontvangen hiervoor een nieuwsbrief 
met BOB-poster van VVN-afdeling Maasland.  In de gemeente Bernheze heeft afgelopen 
zaterdagochtend de uitreiking plaatsgevonden aan wethouder Peter van Boekel bij café/ zaal 
’t Tramstation in Nistelrode, de residentie van CS de Wevers. Dit onder toeziend oog van prins 
Rini d’n Twidde en gevolg.

BOB… natuurlijk ook met carnaval! Samen gaan we voor NUL VERKEERSDODEN BRABANT!
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BOB-CAMPAGNE CARNAVAL 2019 VVN AFD. MAASLAND IN 
GEMEENTE BERNHEZE
Zaterdag 23 februari is de eerste poster van de BOB-campagne 100% BOB …….. 0% op!!!! in 
de gemeente Bernheze door projectleider Antoon de Klein aangeboden aan wethouder 
Peter van Boekel. Dit onder toeziend oog van o.a. prins Rini d’n Twidde die voor deze 
gelegenheid op de fiets kwam.

Uiteraard ondersteunt de politie deze actie door tijdens de carnavalsdagen extra te 
controleren op alcoholgebruik in het verkeer.

Samen gaan we voor NUL verkeersdoden BRABANT!

PROMOFILM “DODEHOEKPROJECTEN”
Het eerste promofilmpje voor onze projecten is klaar. Nog zo’n 15 te gaan.
Ga naar onze website om de promo voor het Dodehoekproject te bekijken.

BERGHEM BRUIST
VVN afd. Maasland was op zondag 15 september vertegenwoordigd bij Berghem Bruist. 
De kantelsimulator trok weer veel bezoekers. Spectaculair zoals altijd is de ervaring om plaats 
te nemen achter het stuur om te ervaren hoe je in geval van nood kunt ontsnappen uit een 
auto die op zijn kop is beland.

De jeugdige bezoekers mochten plaatsnemen op een skelter of ander voertuig in een 
van de verkeerstuinen. Het blijkt telkens weer dat dit een groot succes is. Na deelname 
ontvingen ongeveer 200 enthousiaste, jeugdige deelnemers een certificaat hiervoor.
Skateclinics werden gegeven door een zeer ervaren instructeur. Deze clinics zijn vooral 
gericht op veiligheid.

Om zich te laten schminken of voor glittertatoos konden kinderen terecht bij de caravan van 
Sannie. Al met al: een zeer geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.
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100% BOB ……. 0% OP!!
Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland (Oss en Bernheze) vraagt ook tijdens CARNAVAL 
extra aandacht voor de BOB-campagne. Zoals bekend, richt de BOB-campagne zich op 
het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. Dit gebeurt door automobilisten en 
hun passagiers te stimuleren samen de BOB-afspraak te maken en die consequent na te 
leven. Koninklijke Horeca Nederland staat zeer positief tegenover deze actie!

De horecagelegenheden in de gemeenten 
Oss en Bernheze ontvangen hiervoor een 
nieuwsbrief met BOB-poster van VVN afd. 
Maasland. In de gemeente Oss is de eerste 
poster door BOB-projectleider Antoon de 
Klein op woensdag 20 februari uitgereikt aan 
wethouder Joop van Orsouw.

In de gemeente Bernheze zal de uitreiking 
aan wethouder Peter van Boekel 
plaatsvinden op zaterdag 23 februari om 
10.30 uur bij café – zaal ’t Tramstation, 
Raadhuisplein 5 in Nistelrode. 
Dit onder toeziend oog van prins Rini d’n 
Twidde en gevolg.

BOB…. natuurlijk ook met carnaval!

Samen gaan we voor 
NUL VERKEERSDODEN BRABANT!

scoor eerst een

100% 0% op

WT 11207053 Posters BOB 830x1180.indd   6WT 11207053 Posters BOB 830x1180.indd   6 24-01-13   16:2024-01-13   16:20
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VVN MAASLAND OOK OP GILDEFEESTEN IN HUISSELING
Op zaterdag 22 september was VVN-afdeling Maasland ook aanwezig bij de Gildefeesten in 
Huisseling.

Jammer dat het rond drie uur flink begon te regenen en de belangstelling voor de 
verkeerstuin afnam.

In de feesttent hebben we de kinderen die een tekening gekleurd hadden nog leuke prijsjes 
kunnen geven.

 
ROTONDE IN WORDING

Nog even de zanderigheid
van een opgraving,
de loopgraven van een oorlog,
de ontoegankelijkheid van een woestijn.

Straks ligt hier in volle glorie
de volmaakte cirkel, kringloop bij uitstek,
voetstuk voor een vorstelijk zwaard,
op steenworp afstand van het museum.

Dan is alles rond in Oss,
is daar nooit meer de mogelijkheid
om jeugdige scholieren te laten zakken
voor het ooit zo gehate verkeersexamen.

Kitty Schaap, stadsdichter van Oss schreef dit gedicht naar aanleiding
van de rotonde die wordt aangelegd bij het Museum Jan Cunen.
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BVL (BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL)
Bijna alle scholen in ons werkgebied nemen deel aan het keurmerk BVL. In dit keurmerk dat 
vanaf 2018 digitaal bijgehouden dient te worden in een onlinesysteem wordt de scholen 
gevraagd om verantwoording te geven van de uitgevoerde activiteiten. Methode gebruik, 
inzet van praktische projecten, schoolomgeving en duurzaamheid zijn items die aan de orde 
komen. De auditor beoordeelt steekproefsgewijs scholen.

Voor de scholen in het werkgebied Oss zijn dit jaar een tweetal scholen opgenomen in de 
steekproef met een positieve toekenning van het behouden van het label.
De voorzitter van de afdeling is een van de auditors voor de provincie en scholen uit het 
werkgebied die specifieke vragen hebben worden door hem bijgestaan en geadviseerd. 
De scholen dienen wel zelf de verantwoording en uitvoering in te vullen.

De audits worden nadien in een speciale commissievergadering besproken. De criteria in 
het systeem zijn zodanig opgesteld dat de scholen allereerst zelf hun score; Goud, zilver of 
brons kunnen zien. Scholen worden bij een score van brons of zilver gestimuleerd om een 
hogere score te gaan behalen. 
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PROMOFILMS PROJECTEN VVN-AFDELING MAASLAND 
(OSS EN BERNHEZE)
Op de website zijn promofilmpjes gemaakt van de projecten.
Bij elk filmpje een toelichting op het project.

VOORLICHTING
Op de website staan ook een aantal berichten als voorlichting.
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VVN WIL AUTOMOBILISTEN OPVOEDEN
Offensief tegen ’verkeershufters’ door GIJSBERT TERMAAT     
Uit: De Telegraaf van zaterdag 27 september             
AMERSFOORT:

Veilig Verkeer Nederland (VVN) start een offensief tegen verkeershufters. „Al slagen we er 
maar in de gemiddelde snelheid met één of twee kilometer per uur naar beneden te halen in 
woonwijken, dan kan dat jaarlijks al betekenen dat er dertig doden minder vallen.”                     
Dat stelt Evert-Jan Hulshof, de nieuwe directeur van VVN, in een gesprek met De Telegraaf. 
„Er moet een rigoureuze gedragsverandering plaatsvinden onder weggebruikers. Als je weet 
dat ongeveer 95% van de verkeersongelukken te maken heeft met menselijk falen, is het 
duidelijk dat de focus daar volledig op gericht moet zijn.”

„We doen een ultieme poging meer bewustzijn te creëren onder weggebruikers. Iedereen weet 
dat hij fout bezig is als hij te veel gas geeft, appt achter het stuur of met een glas alcohol te veel 
op gaat rijden. Het recept is simpel: doe het dan ook niet. Je voorkomt er veel leed mee”, 
aldus Hulshof die het aantal doden in het verkeer in twaalf maanden tijd met 65 zag stijgen tot 
678 vorig jaar.

Hulshof zegt dat alleen met een 100% zekere pakkans de veiligheid echt verhoogd wordt. 
„Als je verkeersvandalen in hun portemonnee treft, passen ze zich wel aan, maar dat 
lukt natuurlijk niet. Ook infrastructurele maatregelen helpen niet gezien de stijging van de 
ongevallencijfers. Het heeft dus puur met gedrag te maken en daarom willen wij mensen op 
hun verantwoordelijkheid wijzen.”

Pakkans
De kersverse directeur begrijpt dat het misschien „soft” klinkt. „Dat kan wel zijn, maar het feit is 
dat door menselijk falen ongelukken gebeuren. Door overmoed, onverschilligheid en onkunde. 
Zaken die niet kunnen in het verkeer, waar het verschil tussen leven en dood soms in een fractie 
wordt beslist. Dat gedrag moeten wij als samenleving niet meer (van elkaar) accepteren.”

“Ultieme poging meer bewustzijn te creëren”
Voor het eerst in achttien jaar komt VVN weer met een spotje op televisie. „Onder het motto 
Meedoen is makkelijk laten we zien dat iedere verkeersdeelnemer, of je nou fietser, automobilist 
bent of gebruik maakt van een scootmobiel makkelijk kan bijdragen aan een veiliger verkeer. 
Dat kan al door je hand uit te steken bij het afslaan, rustig door de woonwijk te rijden of door 
een online test te doen waarmee je je verkeerskennis toetst en op peil houdt. Stel dat iedere 
verkeersdeelnemer bewuster aan het verkeer meedoet en hiernaar handelt, dan kan iedereen 
veiliger over straat.”
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Te hard rijden is een van de belangrijkste doodsoorzaken in het verkeer. De helft van de 
slachtoffers valt binnen de bebouwde kom, waar vaak net iets te hard gereden word. 
Hulshof: „Laten we er naar streven in elk geval de snelheid in woonwijken te temperen.” 

VVN probeert automobilisten ook op een heel inventieve manier op te voeden. Via de kleuters. 
„We hebben een voorleesboek van de tekenares van Jip en Janneke samengesteld. 
Via illustraties worden jonge kinderen al wegwijs gemaakt in het verkeer. Ook wordt ze geleerd 
niet blind te vertrouwen op andere verkeersdeelnemers”, aldus Hulshof.

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen neemt volgende week het eerste exemplaar van 
Fiep in het verkeer in ontvangst.
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HOE KUN JE ZO VEEL EN IANG MOGELIJK PLEZIER HEBBEN VAN JE 
FIETSACCU? 17 TIPS!
Overgenomen uit: www.thuisinhetnieuws.nl

Om aanspraak te kunnen maken op garantie op je accu (of gehele) e-bike moet je bij 
sommige fabrikanten een formulier invullen. Check dit voor je gaat fietsen!
Lees altijd de gebruiksaanwijzing van je e-bike aandachtig door, goed gebruik kan verschillen 
per merk en accutype.

De meeste e-bike Iaders Iijken veel op elkaar. Heb je meerdere e-bikes in je huishouden, Iabel 
de Iaders zodat je zeker weet dat je de goede oplader gebruikt. Gebruik van de verkeerde 
Iader kan schade aan de accu veroorzaken.

Laad je accu op in een droge omgeving en het Iiefst bij kamertemperatuur. Dat is gunstig voor 
de actieradius en Levensduur van de accu.

Stop eerste de oplader in het stopcontact en sluit de oplader dan aan op de accu.
Een accu moet regelmatig ontladen en weer opladen om in goede conditie te blijven.
Als je de accu voor een Langere periode weglegt, zorg dan dat hij nooit helemaal Ieeg is. 
Dat werkt zogenaamde diepontlading in de hand: je kunt de accu dan helemaal niet meer 
opladen. Ook kan de garantie dan vervallen.

Fiets je accu liefst zo min mogelijk helemaal leeg.  Ook dat is slecht voor de Levensduur.  Laat je 
accu niet onnodig Iang aan de Iader ‘hangen’ maar verwijder de Iader zodra je accu vol is.
Haal je accu er dan altijd vanaf en Ieg hem in de kofferbak. Dat scheelt natuurlijk ook wat 
gewicht. Regenbui onderweg? Droog eerst de contactpunten voor je de accu terugplaatst.
Vermijd temperaturen onder -10 °C en boven 60 °C. Een fiets – en dus accu – Iang in de volle 
zon of vrieskou Iaten staan is geen goed idee.

Als je in de wintermaanden niet of weinig fietst, bewaar de accu dan op kamertemperatuur en 
in een droge omgeving. Laad de accu om de maand op: ook op kamertemperatuur.
Zet je fiets goed op de standaard en Iaat de accu nooit vallen als je hem uit je fiets haalt. Een 
klap kan de accu onherstelbaar beschadigen. Spreekt voor zich dat je een accu nooit zelf 
open moet schroeven.

Rij niet vanuit stilstand weg in een hoge ondersteuning. Je vraagt dan veel vermogen van je 
accu en rijdt ook nog eens onverwacht hard weg.



47

JAARVERSLAG 2019

Zorg dat er geen water in de contactpunten komt als je de accu uitneemt om op te Iaden. 
Droog met een theedoek. Spuit je e-bike nooit schoon met een hogedrukspuit.
Sommige partijen bieden het reviseren ofwel ‘refurbishing’ van een accu. Wij raden aan dit 
alleen te Iaten doen door de fietsfabrikant zelf, niet door andere bedrijven.

Stal je je fiets de hele dag buiten, bijvoorbeeld op het werk of bij het station? Indien mogelijk, 
neem je afneembare accu mee en bewaar hem op een veilige, warme en droge plek. Er zijn 
ook speciale draaghoezen waar je de accu in kunt bewaren.
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FIETSER KAN TALLOZE BOETES KRIJGEN, 
MAAR CONTROLE IS ER VOORAL OP LICHT
Fietsen met je smartphone in de hand kan je vanaf 1 juli 95 euro kosten. Maar wist jij dat er 
55 euro boete staat op rondrijden met een ‘ondeugdelijke’ trapper? 
Zo staat er een waslijst aan boetes voor fietsers in de wet waar je misschien nog nooit van 
hebt gehoord – en die in de praktijk weinig worden uitgeschreven.

35 euro is offcieel de boete als je wordt betrapt met een kapotte fietsbel of als je geen
hand uitsteekt voor het afslaan. “In de praktijk handhaven agenten hier nauwelijks op”, 
zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB). “Daar is gewoon geen 
tijd voor.”
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Meer controle op fietslichten
De politie focust naar eigen zeggen op verkeersovertredingen die voor direct gevaar 
zorgen, zoals fietsen zonder licht. Vorig jaar werden daar ruim 43.000 bekeuringen voor 
uitgeschreven, blijkt uit bij de politie opgevraagde cijfers. Het jaar daarvoor waren dat er 
bijna 29.000.

Die stijging is volgens de politie het gevolg van meer aandacht voor dit type overtreding. 
Zowel bij de politie als in de samenleving. “Want zonder licht rijden is echt gevaarlijk”, zegt 
woordvoerder Wendy Gehrmann van de korpsleiding. “Zeker in deze donkere periode.”

Fietsen zonder bel is volgens de politie aanmerkelijk minder onveilig. “Je kunt als fietser 
bijvoorbeeld nog even roepen naar iemand.” Desondanks is het strafbaar. En je bel is slechts 
een van de fietsonderdelen die in orde moeten zijn.
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BON VAN 95 EURO VOOR APPEN OP DE FIETS
Brabants Dagblad  31-01-2019

Wie vanaf 1 juli wordt betrapt op appen op de fiets, krijgt een boete van 95 euro. 
Dat melden Haagse bronnen. 
Deze nieuwe verkeersboete wordt volgens de ingewijden morgen besproken in de wekelijkse 
ministerraad. Het bedrag is naar verluidt afgestemd op andere sancties die al gelden voor 
verkeersovertredingen.

Zo kost voor fietsers rijden onder invloed momenteel 100 euro, rechts inhalen en door rood licht 
rijden 95 euro. Een stopteken van de politie negeren is substantieel duurder: 150 euro. Bij al deze 
bedragen komen nog administratiekosten.

Een automobilist moet 240 euro betalen als die rijdend gepakt wordt met een mobieltje in 
de hand. Het verschil met de boete van 95 euro voor fietsers is volgens experts onder meer te 
verklaren door de schade (aan anderen) die de overtreding kan opleveren.

Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden.

Mobiel elektronisch apparaat
Het wordt per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel 
elektronisch apparaat vast te houden. De term ‘mobiel elektronisch apparaat’ is ruimer dan de 
huidige term ‘mobiele telefoon’ om alvast rekening te houden met de toekomst.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) zei eerder over het aankomende appverbod op de 
fiets: “Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden. En niet bezig zijn 
met je mobiele telefoon.’’

Gemiddeld gebruikt nu 49 procent van de Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon 
terwijl ze fietsen. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar is zelfs driekwart met hun mobiel bezig op de 
fiets, aldus onderzoek van Deloitte dat afgelopen november verscheen.

Appen meest afleidend
Volgens verkeersexperts van het SWOV zijn vooral activiteiten gevaarlijk die ervoor zorgen dat 
de ogen lang niet op de weg zijn gericht: appen staat bovenaan. Overigens blijkt uit onderzoek 
dat ook handsfree bellen en muziek luisteren via oortjes tot slechter weggedrag leidt.

Het precieze aantal verkeersslachtoffers door afleiding is onbekend. Twee oudere Nederlandse 
onderzoeken kwamen tien jaar terug uit op een indicatie van 3 à 4 procent van de fiets-
ongevallen met enig letsel waar telefoongebruik aan voorafging.De verwachting is dat dit 
percentage de laatste jaren alleen maar is gestegen, door de toenemende populariteit van het 
mobieltje.
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NOS  01 -02-2019:
Minister waarschuwt: politie gaat flink handhaven op appen op de fiets
Minister Grapperhaus waarschuwt mensen die appen op de fiets dat ze wel degelijk een boete 
van 95 euro kunnen verwachten. “We gaan flink handhaven, zeker in de eerste periode.”
Gisteren werd bekend dat fietsers die na 1 juli op appen worden betrapt, een hoge boete 
kunnen krijgen. Grapperhaus bespreekt dat plan vandaag in de ministerraad.

Critici zeiden meteen dat de kans dat een appende fietser een bon krijgt, heel klein is. 
Maar de minister van Justitie en Veiligheid ontkent dat. “Je moet er rekening mee houden dat 
je een gerede kans hebt, dat je wordt staande gehouden. We gaan de mensen heel duidelijk 
laten zien dat dit gevaarlijk verkeersgedrag is, en dat we het aanpakken.”
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