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Op weg met… Veilig Verkeer Nederland, afd. Maasland (Oss en Bernheze)

WWW.VVN-MAASLAND.NL
Dit jaarverslag kent een aparte bijlage, waarin de verzameling krantenartikelen,
verslagen van activiteiten en foto’s.
Deze bijlage kunt u opvragen bij het secretariaat.

Iedereen veilig over straat

JAARVERSLAG 2021
IN DIT JAARVERSLAG 2021 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, STAAN IN HET ACTIVITEITENPLAN 2021 EN OP ONZE
WEBSITE: VVN-MAASLAND.NL

INLEIDING

Corona heeft ons in 2021 wederom beperkt in het
uitvoeren van projecten. De corona-maatregelen
maakten het of onmogelijk of onverstandig om
bepaalde activiteiten, waar met name de 1½-meter
maatregel niet uitvoerbaar was, te realiseren. De
gezondheid van onze vele vrijwilligers stelden we
voorop. We gaan ervan uit dat we in 2022 de draad
weer kunnen oppakken.
VVN afd. Maasland geeft inhoud aan haar missie
‘Iedereen veilig op straat’ door het uitgeven
en realiseren van vijftien projecten voor het
basisonderwijs en/of voorschoolse instellingen,
projecten voor senioren, contacten met het
participatiepunt, met de vrije universiteit, enz.
Voortdurend ontwikkelen we nieuwe projecten,
breiden we ons aanbod uit. Of op verzoek, of op
eigen initiatief. VVN afd. Maasland staat bekend als
een van de meest actieve afdelingen in het land.
En daar zijn we trots op.

REGIONAAL

VVN-afdeling Maasland is onderdeel van district
Zuid. Alle vergaderingen van het VVN-district Zuid zijn
door een afvaardiging van het bestuur bijgewoond
en een van onze bestuursleden was lid van de
kascommissie.
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. (BVVP) Brabants
verkeersveiligheidsplan.

Iedereen veilig over straat

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

BESTUURSSAMENSTELLING

Jurriën van der Veer (voorzitter),
Jan Huijbers, (vicevoorzitter),
Ine van Aarssen-Janssen (secretaris),
Gerard Mertens (penningmeester),
Ad de Haas (tweede penningmeester),
René Hilker
Jan Willems
Jan van den Heuvel
Ben van der Steen
Het bestuur kwam in dit jaar 11x bij elkaar voor het
regulier bestuursoverleg.

IN MEMORIAM

In 2021 hebben we afscheid moeten nemen van
drie zeer gewaardeerde leden: Henry van Aarssen,
Antoon (Toon) de Klein, Hanny Huijbers.
Ieder heeft op zijn/ haar eigen wijze een grote
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en realisatie
van onze projecten. Zij zijn voor altijd, met grote
dankbaarheid in onze gedachten.

VVN-PARTICIPATIEPUNT

Onze afdeling heeft sinds dit jaar twee
contactpersonen gekoppeld aan het participatiepunt van VVN (zie: participatiepunt.vvn.nl).
Meldingen vanuit omwonenden hebben geleid tot
gesprekken met de gemeente over twee onveilige
verkeerssituaties in Oss: kruising Huizenbeemdweg –
Ussenstraat en de inrichting van de Macharenseweg
ter hoogte van de sportvelden.
De gesprekken hebben al tot enkele toezeggingen
geleid, maar in inzet ogen nog niet voldoende.
De gesprekken worden in 2022 voortgezet.

JAARVERSLAG 2021
PROJECT DODE HOEK

PROJECT EDUCATIEVE VERKEERSTUIN

In 2020 hebben we gekozen
voor een nieuwe opzet van
het dodehoek project voor het
basisonderwijs.
Gingen we eerst met een grote
vrachtauto of bus naar de
scholen toe,
in 2020 hebben we hier ook
landbouwvoertuigen aan toe gevoegd.
En in plaats van naar de scholen toegaan, komen
de scholen naar één centrale locatie. Een in Oss en
een in Nistelrode.

Met regelmaat wordt de educatieve verkeerstuin
door de scholen ingezet voor het praktisch
verkeersonderwijs. In 2021 is dit project zeven keer
ingezet op scholen en een keer bij evenementen.
Het project educatieve verkeerstuin van VVN
Maasland is erop gericht kinderen spelenderwijs
besef bij te brengen van veiligheid in het verkeer.
Dat het materiaal in 2021 zo weinig is gebruikt, is
wellicht te wijten aan alle corona-maatregelen en
de effecten daarvan op de scholen.

De corona-matregelen maakten het onmogelijk dit
project in 2021 uit te voeren.
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VVN-afdeling
Maasland wil naast Verkeersschool
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gemaakt hebben.

2021 was het jaar van de
verdere introductie van
onze mascotte ‘Quick’,
de schildpad. Quick
staat symbool voor veilig
verkeersgedrag in allerlei
situaties die voor kinderen
van belang zijn.

De mascotte heeft gestalte gekregen in ons leer- en
vertelboekje, in een kostuum, een handpop voor
de interactieve voorstellingen, praatplaten en een
vloerpuzzel. Het boekje is in 2021 verspreid onder
basisscholen en voorschoolse opvang. Alle andere
materialen zijn via de website te reserveren.

QUICK HELPT JE VEILIG DOOR HET VERKEER

In 2021 is dit boekje gepubliceerd en vervolgens
gratis verspreid onder alle basisscholen, voorschoolse
instellingen en gastouders. De presentatie vond
op 7 juni plaats op basisschool De Nieuwe Link en
peuterwerklocatie De Schakel in Oss.
Het boekje is ook digitaal terug te vinden op de
website van VVN Maasland, waardoor het boekje
groot geprojecteerd kan worden op het digibord.
Mochten scholen of instellingen meer exemplaren
van dit boekje willen hebben, is dit te koop via onze
website of in boekhandel Derijks in Oss.
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EDUCATIEVE VOORSTELLING QUICK
mevr. Plume en Quick onderweg

Ter vervanging van de voorstelling Kijk Uit en Linke
Soep is in voorbereiding een nieuwe educatieve
voorstelling voor peuterwerk en kleuters.
De insteek is om dit project vanaf januari 2022
van start te laten gaan. De basis van het project is
gereed.
Voorstellingen van “Mevrouw Plume en Quick
onderweg” kunnen vanaf 1 januari 2022
gereserveerd worden per e-mail (via Lonneke van
der Veer): plumecreatief@gmail.com of door een
reservering te maken via onze website.

VERKEERSEXAMEN

Voor zover
ons bekend
hebben 1149
leerlingen aan
het theorieexamen
deelgenomen.

Omdat VVN-Maasland het praktisch examen
niet kon organiseren, hebben een aantal scholen
gebruik gemaakt van de door VVN landelijk
geboden mogelijkheden: De school heeft het
zelf georganiseerd of de school heeft de ouders
gevraagd om het fietsgedrag van hun kind te
beoordelen en het resultaat aan de school door
te geven.
Van de 29 scholen, die daarover hun gegevens
aan ons hebben doorgegeven, hebben 10 scholen
het zelf georganiseerd en 5 scholen hebben de
beoordeling door ouders laten bepalen. Totaal
hebben 599 leerlingen het praktisch examen
afgelegd.

NU EN STRAKS, VEILIG NAAR SCHOOL

Dit project, waarbij leerlingen van groep 8 en van
het eerste leerjaar voortgezet onderwijs gewezen
worden op onveilige verkeerssituaties op hun
schoolroute vanuit en naar het v.o., wordt uitgebreid
naar scholen rond Heeswijk-Dinther. In 2021 zijn
daarvoor de eerste contacten gelegd en plannen
gemaakt. Wordt in 2022 verder uitgewerkt.

Iedereen veilig over straat

VEILIG BRENGEN EN HALEN

We bieden de scholen een pakket aan waarin we
de scholen, ouders en kinderen bewust maken van
de problematiek van de schoolomgeving.
Het materiaal van dit project is in 2021 nog eens
nauwkeurig bekeken, waar nodig aangepast en
uitgebreid. Vervolgens in een keurig pakket verspreid
onder de scholen.

FIETSVERLICHTING

Door corona werden dit jaar
minder fietsverlichtingsacties
en fietsverlichtingscontroles
op scholen gehouden: onze
vrijwilligers en hulpouders werden
slechts mondjesmaat toegelaten
en daarnaast wilden we deze
mensen ook geen risico op
besmetting laten lopen.

VR-BRILLEN

Het project
zichtbaarheid
VR brillen dat
in 2021 gestart
is werd goed
onthaald op
de scholen.

Met dit project wil VVN Maasland zowel kinderen als
hun ouders informeren over de mogelijkheden die er
zijn op het gebied van fietsverlichting. Maar bovenal
wil VVN Maasland iedereen aan het denken zetten
en de gevaren laten zien van slecht zichtbaar zijn op
de fiets.

PROJECT AUTO TE WATER

Dit project is overgedragen aan de
Reddingsbrigade. Afgelopen jaar is nog eenmalig
een bijdrage gegeven voor aanpassing van het
voertuig.
Door onderhoudswerkzaamheden in het golfbad is
het gebruik het laatste half jaar stil komen te liggen.
We zijn verder in afwachting van de
nieuwbouwplannen van het golfbad.

JAARVERSLAG 2021
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 wordt in 2022 opnieuw aangeboden
aan het onderwijs. Om kinderen te helpen veilig te
skaten op de openbare weg is een lesinstructie voor
de leerkracht gemaakt.
Ook is een extra informatieblad samengesteld dat
gebruikt kan worden naast de lesinstructie.

DEMO-DOE VERLICHTINGSKOFFERS

De demo-doe verlichtingskoffers met verschillende
soorten fietsverlichting, reflectiemateriaal en
reflecterende kleding wordt nog jaarlijks gebruikt in
de bovenbouw van een tiental scholen in onze regio.
De belangstelling neemt echter wat af.
Slechts zes scholen geven aan deze koffers
structureel in te zetten.

INTERACTIEVE 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.
De meeste scholen zetten dit project niet jaarlijks
in, maar met een interval van twee of drie jaar.
Ook door corona is het project in 2021 nauwelijks
uitgevoerd.

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN

Jaarlijks worden er spandoeken opgehangen met de
tekst “De scholen zijn weer begonnen”.

Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het toenemend
gebruik van het project “VR-brillen”.
In 2021 is de inhoud van de koffers door een
plaatselijke fietsenmaker gecheckt op actualiteit.

Er zijn nieuwe spandoeken gemaakt en de
gemeenten zijn verzocht deze spandoeken te
gebruiken bij aanvang van het schooljaar.

PROMOFILMPJES OVER LANDBOUWVERKEER
IN HET VERKEER

Verkeersouders worden via onze afdeling aangemeld bij VVN landelijk. Zij ontvangen zelf materiaal
van de landelijke organisatie.
De gemeente Bernheze organiseert een maal per
jaar een bijeenkomst voor alle scholen. Aan de orde
komt bv BVL, aanpassingen in de schoolomgeving
en informatie van onze afdeling.

Landbouwverkeer op de weg vergt aandacht
van de bestuurder van het landbouwvoertuig en
de verkeersdeelnemers als voetganger, fietser en
automobilist.

In 2021 hebben we drie filmpjes gemaakt welke zijn
vertoond op omroep Walraven en DTV.
In 2022 worden de filmpjes ook getoond bij bv
dodehoek project en seniorenbijeenkomsten.
De filmpjes zijn ook te zien op onze website onder
‘projecten > filmpjes’

VERKEERSOUDERS

Normaliter organiseert Afdeling Maasland 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.
Door corona is het niet mogelijk geweest in 2021
bijeenkomsten te organiseren.

JAARVERSLAG 2021
EVALUATIE PROJECTEN

In het laatste kwartaal van 2021 hebben we
onder alle 46 basisscholen binnen ons gebied
een vragenlijst uitgezet om het gebruik van onze
projecten te evalueren.We hebben daarop een
respons gekregen van 26 scholen (61%).
De resultaten zijn verwerkt in een overzicht en
worden begin 2022 binnen het bestuur besproken.

FINANCIEEL

Onderstaande grafiek laat zien dat het tekort van
kalenderjaar 2020 (€ 7.366) in 2021 is teruggebracht
naar € 5.156,-

We zullen bezien of er bepaalde conclusies
getrokken kunnen of moeten worden. Vervolgens
sturen we de scholen de resultaten van dit
onderzoekje.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn
de basis van
onze activiteiten
Al jaren kunnen
we rekenen
op tientallen
vrijwilligers en
bedrijven die

ons ondersteunen bij projecten.
Door corona kon onze jaarlijkse bedankdag niet
georganiseerd worden. Een alternatief werd door
onze vrijwilligers zeer op prijs gesteld en men gaf aan
graag weer volgend jaar mee te willen werken aan
onze projecten.

TOT SLOT/ NAWOORD

Verkeersveiligheid verdient een hoge plek op de agenda van onderwijs, overheid en belangenorganisaties.
In 2021 hebben wij als afdeling Maasland ons ingezet voor de ambitie uit het BVVP (Brabants
Verkeersveiligheidsplan) “Brabant gaat voor nul verkeersdoden”.
Het jaarverslag 2021 is een neerslag van onze projecten.

BIJLAGEN

Niet als onderdeel van, maar als bijlage illustreren we het jaarverslag met een aantal foto’s en krantenartikelen
die te maken hebben met de uitvoering van onze projecten.
Zij verschenen in 2021 in de regionale dagbladen of huis aan huis bladen.
Deze bijlage is op te vragen bij het secretariaat.
Voor de geïnteresseerden leuk om te lezen.
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