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Inleiding
Bij het verbeteren van de verkeersonveiligheid wordt onderscheid gemaakt in
infrastructurele- en niet infrastructurele projecten. Het accent is de laatste jaren
meer komen te liggen op educatie, voorlichting en handhaving in plaats van het
treffen van fysieke maatregelen. Hierbij is het doel vooral gericht op
gedragsverandering, ofwel correct verkeersgedrag bij de weggebruikers
bewerkstelligen. Temeer, omdat nagenoeg alle verkeersongevallen zijn te wijten
aan het gedrag van de weggebruiker. Projecten gericht op voorlichting en educatie
vervullen daarom al jaren een steeds belangrijkere rol bij het bevorderen van de
verkeersveiligheid.
Krachten gebundeld
Mogelijkheden voor educatie- en voorlichtingsprojecten zijn volop aanwezig. Kosten
van dergelijke projecten zijn bovendien slechts een fractie van die van infrastructurele
projecten, waardoor er relatief veel projecten in een jaar uitgevoerd kunnen worden.
Om de landelijke verkeersveiligheidsdoelen na te streven heeft de provincie Overijssel
sinds 2007 de krachten gebundeld. Door ondertekening van de Intentieverklaring
samenwerking verkeersveiligheid West Overijssel neemt de gemeente Hardenberg
sinds dat jaar met diverse verkeerveiligheid gerelateerde partijen deel aan dit
samenwerkingsverband en is het streven, dat de gemeenten per jaar € 2,00 per inwoner
investeren in gedragsbeïnvloeding projecten. Dit houdt in, dat de gemeente
Hardenberg jaarlijks vanaf 2007 ca. € 120.000,- investeert in permanente
verkeerseducatie om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. De provincie
subsidieert 75% van deze kosten.
Ontwikkeling in ongevallencijfers
In 2015 is er landelijk voor het eerst in
veertig jaar een stijging geweest in het
aantal verkeersdoden en ernstig
gewonden. Het aantal doden steeg van
570 in 2014 naar 621 in 2015. De stijgende
lijn zette zich in 2016 in gering mate door
(629 doden). Hoe dit komt is niet duidelijk. Ruim een derde van de verkeersdoden zijn
auto-inzittenden (231), een derde is fietser (189). Afgemeten aan de bevolkingsomvang,
vallen er verhoudingsgewijs veel verkeersdoden onder jongeren en jongvolwassenen
(15-29 jaar) en ouderen (65+). Kinderen (0-14 jaar) komen juist relatief weinig om in het
verkeer; in 2016 waren dat er 12.
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Provinciale Beleidsimpuls
De negatief landelijke trend in de verkeersongevallencijfers doet zich ook in onze
provincie voor met als gevolg dat met de huidige inzet ook de provinciale
verkeersveiligheidsdoelen 2020 niet
worden gehaald, onder andere door
een negatieve trend van het aantal
verkeersgewonden. Onderzoek heeft
uitgewezen dat er in Overijssel sprake
is van:
a. een toename van het aantal
fietsongevallen;
b. relatief veel slachtoffers,
waarbij alcohol in het spel was;
c. een duidelijke relatie tussen
gereden snelheid en de ongevals- en letselkans;
d. diverse locaties waar in een periode van vijf jaar 4 of meer letselongevallen
plaatsvonden (zgn. ongevallenconcentraties).
Om de negatieve trend op provinciaal niveau te keren, investeert de provincie de
komende jaren 8 miljoen euro extra in verkeersveiligheid. De impuls moet leiden tot:
- Het behalen van de provinciale doelstellingen ten aanzien van dodelijke
verkeersslachtoffers, fluctuaties daargelaten.
- Het doorbreken van de negatieve trend in het aantal ernstige
verkeersslachtoffers door:
a. het laten afnemen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers bij kinderen
(fiets en schoolomgeving) en jonge bestuurders (alcoholgebruik en
hardrijen);
b. een afname van de verkeersongevallenconcentraties en potentieel onveilige
afwijkingen in de infrastructuur;
c. voorkomen van een stijging van het aantal fietsslachtoffers bij de groeiende
groep ouderen;
d. structurele gedragsverandering (cultuurverandering) ten aanzien van
verkeersonveilig gedrag.
De nieuwe aanpak richt zich op scholieren, fietsers, rijden onder invloed en snelheid en
het (meer) verbinden van ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid en
mobiliteit. Bouwstenen voor de nieuwe aanpak zijn:
1. Aansluiten bij andere gedragsdomeinen;
2. Realiseren van samenhangende interventies;
3. Versterken van de rol van ouders.
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De Overijsselse gemeenten zijn uitgedaagd om deze uitdaging samen met de provincie
aan te gaan.
Wat goed is behouden
De aanpak van educatie en gedragsbeïnvloeding in Hardenberg kenmerkt en onderscheidt zich
door een goede samenwerkingsrelatie met de lokale afdeling van Veilig Verkeer, het onderwijs
en doelgroepenorganisaties. Deze partners zijn en blijven nodig voor een effectieve benadering
van de focusgroepen. Gelukkig blijven de provincie en ROVON ook het belang van behoud van
dit lokaal maatwerk inzien. Het provinciaal meerjarenprogramma is dan ook geen
dichtgetimmerd pakket aan maatregelen geworden, want er blijft onveranderd volop ruimte
voor lokale initiatieven en inbreng. Sterker nog: het bestaande basisaanbod van subsidiabele
projecten is, in ieder geval voor 2018, ongewijzigd.
Desalniettemin zijn de extra provinciale gelden een stimulans om de lokale
verkeersveiligheid een extra impuls te geven. Dit niet alleen met innovatieve activiteiten,
maar ook door te trachten om gedrag en infra (meer) te koppelen en ‘slimme’
verbindingen te leggen met andere (gemeentelijke) werkvelden.
Activiteiten 2018
In dit Activiteitenplan zijn de educatie- en voorlichtingsprojecten voor 2018 per
leeftijdscategorie/doelgroep opgenomen.
Vanzelfsprekend wordt ook in 2018 weer een groot aantal projecten uitgevoerd. In het
omvangrijk activiteitenaanbod zijn de focusthema’s -/groepen (scholen, fietsveiligheid,
rijden onder invloed en snelheid) goed vertegenwoordigd. De uitvoering gebeurt weer
in zeer nauwe samenwerking met een actief Veilig Verkeer Nederland (afdeling
Hardenberg en het regionaal Steunpunt), het Regionaal Orgaan voor de
Verkeersonveiligheid (ROVON, onder regie van de provincie Overijssel en Gelderland),
de ANWB en diverse projectbureaus/-aanbieders. In de lijn van de provinciale
beleidsimpuls, ofwel de focus, is hierbij veel aandacht voor de sterk groeiende groep
fietsers (ook ouderen), middelengebruik en afleiding. Ook is er aandacht voor buurt/wijkacties, die zich vooral richten op snelheidsgedrag.
In het plan is in navolging van 2017 afzonderlijk budget opgenomen voor
fietsveiligheidsvoorlichting voor de bewoners van AZC. In het najaar van 2017 zijn
hierover in samenspraak met COA, politie en de lokale afdeling van VVN afspraken
gemaakt om te komen tot een meer gestructureerd aanbod van jaarlijkse activiteiten,
waarbij waar mogelijk wordt aangesloten bij het regulier activiteitenaanbod.
Korte terugblik 2017
Het plan sluit af met een korte inhoudelijke evaluatie van de in 2017 uitgevoerde
activiteiten. In de terugblik zijn de meest relevante feiten en cijfers per leeftijdsgroep
/activiteit (‘highlights’) opgenomen.
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De uitvoering van het Activiteitenplan is natuurlijk ook niet mogelijk zonder intensieve
en enthousiaste medewerking van de lokale VVN-afdeling, het onderwijs,
projectaanbieders en diverse doelgroepenorganisaties.
Allemaal omwille van een :

verkeersveiliger Hardenberg
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EDUCATIEVE EN COMMUNICATIEVE
PROJECTEN 2018
Leeftijdscategorie 4-12
Vrijwel dagelijks is te horen of te lezen dat ergens in Nederland iemand is
omgekomen in het verkeer. Kinderen zijn regelmatig slachtoffer. Daarom is het
belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen verplaatsen. Niet alleen
naar school maar ook naar de sportvereniging, de muziekles of naar opa en oma.
Verkeerseducatie is een onmisbare schakel in de opvoeding van onze kinderen en is
in het basisonderwijs dan ook een verplicht onderdeel van het lesprogramma.
Lesmethoden Basisonderwijs
We nemen allemaal dagelijks deel aan het verkeer. Weten wat er van je verwacht wordt
en welke regels je moet kennen om je veilig te kunnen bewegen in het verkeer, is
daarom essentieel. Met verkeerseducatie kun je dus niet vroeg genoeg beginnen.
Diverse uitgevers brengen t.b.v. de verkeerslessen voor de groepen 1 t/m 8 een
praktijkgerichte verkeersmethode uit. Bij deze verkeersmethode wordt een koppeling
gelegd tussen de verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk.
Scholen zijn een aantal jaren geleden door middel van een eenmalige financiële bijdrage
gestimuleerd een lesmethode aan te schaffen of een evt. verouderde methode te
vervangen door een door het ROV Overijssel erkende methode. Uit een in 2016
uitgevoerd onderzoek is gebleken dat nagenoeg alle scholen/groepen gebruik maken
van een erkende methode en dat de (doorlopende) Verkeereducatielijn van VVN veruit
het meest gebruikt wordt.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Bevorderen van structurele verkeerseducatie in het
basisonderwijs.
Behoud van het gebruik van een goede lesmethode.
Geen specifieke activiteit
Basisscholen.
Gehele schooljaar.
n.v.t.
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Verkeersouders
Verkeersouders werken aan een verkeersveilige schoolomgeving en veilige
schoolhuisroutes, het betrekken van ouders en het verbeteren van de verkeersveiligheid
en goed verkeersonderwijs. Hij/zij onderhoudt
contact met team en directie, gemeente en de
politie.
Veilig Verkeer Nederland ondersteunt
verkeersouders met trainingen, draaiboeken,
activiteiten en materialen. Scholen met
verkeersouders en een VVN verkeersouder
lidmaatschap kunnen hierover gratis beschikken. Verkeersouders worden ook ingezet
bij de organisatie en uitvoering van educatie projecten (bijv. het verkeersexamen).
Volgens de laatste gegevens van VVN hebben van alle 47 basisscholen 34 scholen een
verkeersouder lidmaatschap.
Hoofddoelstelling:

Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Verankering van verkeersprojecten in de verkeerseducatie en
een verkeersveilige schoolomgeving, waaronder de schoolthuisroute.
Uitbreiding van het aantal scholen met (actieve) verkeersouders
1. Behoud, maar liefst uitbreiding van het aantal scholen met
een verkeersouder en bevorderen, dat deze
scholen/verkeersouders ook gebruik maken van het periodiek
aangeboden campagnemateriaal van VVN, ofwel actief bezig
zijn met verkeersveiligheid;
2. Streven naar benutting van het budget voor kleinschalige
projecten en/of aanschaf materiaal.
gemeente/VVN (lokaal en Steunpunt) .
Gehele schooljaar
€ 5.000,-- (3.000,-- lidmaatschapskosten VVN (€ 90,-- per school)
en € 2.000,-- voor kleinschalige projecten of aanschaf
materialen)

Verkeersbrigadiers
De gemeente Hardenberg kent zeven basisscholen met een verkeersbrigade. De
verkeersbrigadiers zorgen elke dag bij weer en wind voor een veilige oversteek van de
kinderen op de school-thuisroute. De politie verzorgt de opleiding en met ingang van
het schooljaar 2017-2018 verzorgt de gemeente het per school actueel houden van de
lijst van bevoegde brigadiers. De gemeente ondersteunt deze scholen/vrijwillige
brigadiers door geld beschikbaar te stellen voor materialen en opleiding. De
subsidiering van Veilig Verkeer Nederland voor het ondersteunen en behouden van
bestaande brigades en het ondersteunen van scholen bij de oprichting van een nieuwe
brigade is in 2017 niet voortgezet. Gebleken is, dat scholen geen gebruik (gaan) maken
van dit ondersteuningsaanbod. In 2017 is Veilig Verkeer Nederland gestart met een
wijziging/vereenvoudiging van de subsidiemethodiek.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Bevorderen van een verkeersveilige schoolomgeving.
Bevorderen, dat kinderen veilig kunnen oversteken als zij van of
naar school gaan.
Het ontwikkelen van een praktisch en systematisch (digitale)
methode van actueel houden van de bevoegde
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Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

verkeersbrigades. Waar nodig wordt in samenspraak/-werking
met politie advies en ondersteuning verleend.
Basisscholen in samenwerking met VVN en gemeente.
Gehele schooljaar.
p.m. (deze eventuele kosten kunnen binnen het in de
productbegroting aanwezige reguliere budget worden
opgevangen)

De scholen zijn weer begonnen’
Onder de verkeersslachtoffers onder kinderen is 1 0p de 3 onderweg van of naar school.
Ongevallencijfers tonen aan, dat de kans op (dodelijke) ongevallen tussen kinderen en
bestuurders in de eerste weken na de zomervakantie hoger is dan in de rest van het jaar.
Via spandoeken op de gemeentelijke invalswegen wordt gemeente breed aandacht
gevraagd voor de veiligheid van deze jonge en kwetsbare groep weggebruikers. Waar
nodig worden de spandoeken vervangen of aangevuld. Daarnaast wordt sinds 2013 voor
deze actie ook gebruik gemaakt van de diverse lichtkranten in de hoofdkern
Hardenberg. In 2017 zijn scholen in de gelegenheid gesteld om een beachflag ‘We gaan
weer naar school’ aan te schaffen voor gebruik in de directe schoolomgeving. Een aantal
scholen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Verminderen van het aantal ongevallen in de eerste weken na de
schoolvakantie
Aandacht voor de verkeersveiligheid van schoolkinderen tijdens
de 1e schoolweken.
Ophangen van spandoeken op alle invalswegen van de
gemeente, alsmede publiciteit via persberichten, lichtkranten en
social media. Waar nodig worden de doeken vervangen of het
aantal locaties uitgebreid.
Gemeente.
Augustus/september.
€ 500,--
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Verkeersexamen
Elk jaar kunt u ze zien fietsen: leerlingen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs die
bezig zijn met het verkeersexamen.
Het verkeersexamen voor de basisschool wordt volledig georganiseerd door VVNHardenberg en bestaat uit een schriftelijk examen en een praktijkexamen. Nagenoeg
alle scholen doen hier ieder jaar aan mee. Met ingang van 2018 wordt het theoretisch
verkeersexamen op een aantal scholen digitaal uitgevoerd. Het betreft een pilot van
Veilig Verkeer Nederland voor een beperkt aantal scholen, dus niet elke school kan in
2018 het theorie examen al digitaal doen.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Toetsen van de elementaire kennis van verkeers- en
gedragsregels en de toepassing ervan in de praktijk.
Uitvoering van het theoretisch en praktisch verkeersexamen
met deelneming van alle basisscholen.
Organisatie door en volgens draaiboek VVN-Hardenberg.
Lokale afdeling VVN i.s.m. de scholen.
April
€ 8.500,--
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Dode Hoek
Jaarlijks vallen door ongelukken
met de dode hoek rond de 10
doden en zijn er enkele tientallen
zwaargewonden te betreuren.
Door middel van theorie en
simulatie van praktijk
verkeerssituaties worden
kinderen bewust gemaakt van
het gevaar van de dode (‘blinde’)
hoek en het veilig leren omgaan
met vrachtauto’s en andere grote
voertuigen, onder andere op een
rotonde.
De helft van alle basisscholen in
de gemeente Hardenberg doen
jaarlijks met de groepen 7 en 8
deel aan dit door VVNHardenberg, goed doordacht en grootschalig opgezette mee. Het project vindt ieder
jaar met inzet van veel VVN-vrijwilligers plaats op de grote parkeerplaats bij de
Evenementenhal. Behalve diverse transport- en landbouwvoertuigen is ook de
instructie truck van de Friese Chauffeursvereniging aanwezig.

Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Bewustwording van het gevaar van de dode hoek.
Uitvoering van het project op ca. de helft van alle basisscholen
(jaarlijks ca. 1.000 leerlingen).
Organisatie door en volgens het draaiboek van VVNHardenberg.
Lokale afdeling VVN m.m.v. Friesche Chauffeursvereniging en
loon- en transportbedrijven.
1e week oktober
€ 11.000,--
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ANWB-Streetwise

ANWB-Streetwise is een praktijkgericht en aansprekend verkeereducatieprogramma
voor alle basisschoolleerlingen en wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste,
professioneel opgeleide instructeurs van de ANWB. Met de speciaal ontwikkelde
lesmaterialen als elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare
auto's, wordt de praktijk zo realistisch mogelijk nagebootst. De programma’s zijn
afgestemd op de leeftijd van de leerling. Afwisselend met het project Dode Hoek doet
ieder jaar de helft van alle basisscholen mee.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Bewustwording van de risico’s van onverstandig verkeersgedrag.
Uitvoering van het project op ca. de helft van alle basisscholen
(ca. 4.000 leerlingen).
Organisatie door en volgens draaiboek ANWB-Streetwise.
ANWB-Streetwise met voorbereidende ondersteuning van de
lokale afdeling VVN.
3e en/of 4e kwartaal.
€ 20.000,--

Veilig Omgaan met opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)
VOMOL
richt
zich
specifiek
op
groot
landbouwverkeer en is ontwikkeld in samenwerking
van de brancheorganisatie CUMELA. Landelijk
gebeuren er namelijk relatief veel ongelukken met
de steeds groter wordende tractoren (de instelling
van een tractorrijbewijs is illustratief) en
landbouwvoertuigen.
Het
aantal
dodelijke
ongelukken daalt in totaal wel, maar nog te
langzaam,
zo
blijkt
uit
het
rapport
‘Verkeersveiligheid Landbouwvoertuigen 1987-2015
van Wageningen University&Research. Slachtoffers
zijn vooral fietsers.
Hardenberg, plattelandsgemeente met een
uitgestrekt
buitengebied
kent
veel
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landbouwverkeer. Gekozen is voor een roulerende deelname van scholen in het
buitengebied, omdat deze leerlingen in verhouding meer te maken hebben/krijgen met
landbouwverkeer.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:

Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Kinderen inzicht laten krijgen in de gevaren van
landbouwvoertuigen en hiermee leren omgaan.
Uitvoering van het project voor ca. 140 leerlingen van de
groepen 7 en 8 van een (op roulatiebasis) nader te bepalen
aantal scholen in de buitengebieden.
Organisatie door en volgens draaiboek Agrarisch Opleiding
Centrum-Oost (AOC)/’Groeipunt’ te Almelo
AOC-Oost/’Groeipunt’ in samenwerking met (studenten van)
AOC ‘de Groene Welle’.
November/december
€ 2.800,--

“ Op de fiets? Even niets”/’van 8 naar 1
Lopende of fietsende kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. cijfers tonen aan, dat er in
Overijssel en Gelderland in de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar gemiddeld 4 doden en
ruim 300 ernstig gewonden vallen. Van het aantal gewonden is bijna 80% fietser.
Het smartphonegebruik speelt bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere
betrokken is. Wanneer jongeren de overstap naar het voortgezet Onderwijs maken,
neemt ook het gebruik van de mobiele apparatuur op de fiets toe. Het is dan ook van
belang om jongeren vooral aan het einde van de basisschool bewust te maken van de
gevaren van afleiding. Goed gedrag aanleren is makkelijker te realiseren dan slecht
gedrag afleren. Dit fietsproject biedt scholen ook de gelegenheid aandacht te besteden
aan de nieuwe school-thuisroute wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
Landelijke cijfers laten namelijk zien, dat het aantal fietsslachtoffers onder 12-jarigen na
de vakantieperiode aanzienlijk hoger is dan in andere maanden en andere
leeftijdsgroepen. Door de combinatie van de twee projecten worden de leerlingen beter
voorbereid op de nieuwe schoolthuisroute. De scholen wordt de keus gelaten of men, al
dan niet gecombineerd, aan dit aangeboden project wenst deel te nemen.
Overigens is In 2016 door de minister aangekondigd,
dat het appen op de fiets waarschijnlijk wordt
verboden. Telefoneren blijft wel toegestaan, maar
alleen handsfree en met gebruikmaking van ‘oortjes’.
Onderzoek moet aantonen of het verbieden van
mobiel bellen en appen op de fiets haalbaar is. De
cijfers spreken voor zich: bij 20% van de ongevallen
onder jongeren speelt het gebruik van een mobieltje
een rol. Uit onderzoek blijkt, dat het bedienen van het
touchscreen het grootste gevaar oplevert. Dus zowel
het vasthouden van de telefoon als het bedienen van
het scherm in een houder op het stuur mag straks waarschijnlijk niet meer. Het effect
van lessen op school blijkt namelijk niet voldoende. Wanneer het aangekondigde
verbod moet ingaan is nog niet bekend, evenmin de hoogte van de boete.
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Hoofdoelstelling:

Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs bekend maken de
gevaren van afleiding op de fiets en bekendmaken met c.q.
voorbereiden op de nieuwe school-thuisroute
Uitvoering van het project door maximaal 20 basisscholen
Organisatie door en volgens het uitvoeringsprogramma van
VVN-Steunpunt Zutphen
Steunpunt Oost VVN
April en mei
€ 4.000,--

Leeftijdscategorie 12-16
VEVO (Verkeer Educatie Voortgezet Onderwijs)
Verkeersvaardigheden en -kennis leren kinderen van jongs af aan. Eerst via de
ouders en daarna op de basisschool. Maar tussen de basisschool en het behalen van
het rijbewijs valt een gat, omdat op het voortgezet onderwijs verkeerseducatie
geen verplichte lesstof is. Het VEVO-project (Verkeer Educatie Voortgezet
Onderwijs) stimuleert scholen en gemeenten om hier toch aandacht aan te
besteden. Alle Hardenbergse zes scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben een
VEVO-convenant ondertekend en hebben een verkeersveiligheid coördinator. De
scholen krijgen de gelegenheid per kalenderjaar twee zelf gekozen
educatieprojecten te organiseren. De projecten richten zich vooral op
fietsveiligheid, middelengebruik en social media. Ook worden de leerlingen
voorbereid op het gebruik van andere vervoersmiddelen, waaronder scooter,
bromfiets en auto.
Behalve budget voor de uitvoering van deze ‘ grote’ projecten is voor de
gezamenlijke scholen jaarlijks een bedrag van in totaal € 2.000,-- beschikbaar voor
kleinschalige projecten of aanschaf van verkeersveiligheidsmateriaal. Omdat de
scholen hiervan weinig tot geen gebruik maken is met de scholen afgesproken dit
bedrag ook in 2018 deels aan te wenden voor ANWB Streetwise Next Level. Dit
nieuwe project is in 2017 door en aantal scholen erg positief is beoordeeld. Omdat
dit project ook in 2018 erg goedkoop wordt aangeboden is het mogelijk ook dit aan
de scholen aan te bieden.
Naast de in het werkplan opgenomen projecten krijgen scholen voor specifiek het
thema ‘middelengebruik’ vanaf 2017 van ROVON de mogelijkheid gebruik te
maken van een extra projectenaanbod dat zich specifiek richt op middelengebruik.
Deze projecten zijn opgenomen in een maatregelenpakket ‘Rijden zonder invloed’
en richten zich behalve op het voortgezet – en beroepsonderwijs ook op sportclubs,
rijschoolhouders, evenementenorganisatoren etc. Met deze nieuwe en aanvullende
(brede) maatschappelijke inzet wordt getracht het rijden onder invloed van alcohol,
drugs en medicijnen en de gevolgen daarvan sterk te verminderen. Deze projecten
worden door ROVON zonder (administratieve en financiële) tussenkomst van de
gemeente gratis aangeboden en richten zich niet alleen op jongeren.
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Tevens ontvangen de scholen op basis van het convenant jaarlijks € 1.500,-- ten
behoeve van de urenbesteding door de VEVO-coördinator. In verband met de
omvang van de school heeft het Vechtdal College Hardenberg twee convenanten
(HAVO/VWO en VMBO).
Hieronder een totaaloverzicht van de door de scholen in hun VEVO-werkplan
opgenomen projecten voor het kalenderjaar 2018:
Fietskeuring
Door nagenoeg alle scholen voor Voortgezet Onderwijs
vindt er jaarlijks voor alle leerlingen een fietskeuring
plaats. Bij deze keuring worden leerlingen bewust
gemaakt van een veilige, complete fiets, alsmede van
het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer
(verlichting en aangepaste kleding).
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoering:
Geraamd budget:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Leerlingen bewust maken van het belang van een veilige,
complete fiets en zichtbaarheid in het verkeer.
Organisatie door en volgens het draaiboek van de scholen
Scholen in samenwerking met fietswinkels en evt. politie en/of
lokale afdeling van VVN
Oktober.
p.m. (kosten worden op evt. declaratiebasis vergoed)

Fiets4Safe
Fiets4Safe is een interactief project met film,
presentatie en toneel, waarbij informatie wordt
gegeven over risicovol fietsgedrag en de
gevaren daarvan.
Hoofddoelstelling:

Doelstelling 2018:

Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Aandacht voor
verkeersveiligheid
op
alle scholen voor
Voortgezet
Onderwijs.
Bewustwording bij
fietsende jongeren van hun gedrag en de risico’s voor zichtzelf
en voor overige weggebruikers.
Organisatie en uitvoering op drie scholen (op Vechtdal college
op zowel HAVO/VWO als VMBO) volgens het werkplan van de
aanbieder.
Projectenbureau Koop&co.
In overleg met de aanbieder.
€ 10.700,--
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Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen (VUVT)
Het verkeersveiligheid project Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen maakt jongeren door
middel van een toneelspel bewust van de risico’s en gevaren van rijden onder invloed
van zowel alcohol als drugs. Ondanks dat de minimumleeftijd voor het kopen van
alcohol in januari 2014 opgehoogd is tot 18 jaar, is het goed de leeftijdscategorie die
hiermee te maken krijgt al in een vroegtijdig stadium op de risico’s te wijzen. Het
project bestaat uit een clinic gericht op leerlingen van 15 en 16 jaar. Het is een
combinatie van een interactieve workshop en theater, uitgevoerd door professionele
acteurs en de leerlingen zelf.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Bewustwording van het effect en de risico’s van alcoholgebruik
in het verkeer.
Organisatie en uitvoering op vier scholen (op Vechtdal college
op zowel HAVO/VWO als VMBO) volgens het werkplan van de
aanbieder (Koop&co).
Projectenbureau Koop&co.
In overleg met de aanbieder.
€ 17.000,--

Studio Flits
Om de jongeren van het praktijkonderwijs effectief te benaderen, is het project Studio
Flits! ontwikkeld. Bij jongeren op het praktijkonderwijs is de benaderingswijze en de
manier van leren anders dan bij jongeren van het reguliere onderwijs. De insteek van dit
project is dan ook sterk praktijkgericht. Elke leerling wordt dagelijks geconfronteerd
met onveilige verkeerssituaties in zijn/haar omgeving. Tijdens Studio Flits! worden deze
situaties behandeld en wordt er aandacht besteed aan het gedrag van de leerling in het
verkeer.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:

Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Jongeren op een interactieve wijze bewustmaken van de
gevaren van risicovol gedrag
in het verkeer en de eigen
verantwoordelijkheid.
Organisatie en uitvoering op
één praktijkschool volgens
werkplan van de aanbieder
Stichting TeamAlert.
In overleg met de aanbieder.
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Geraamd budget:

€ 2.100,--

Nationaal Verkeerslab
In dit project staat de fiets in relatie tot overige vervoersvormen centraal. Anticiperen,
het herkennen van gevaarlijke situaties en het risicogedrag m.b.t. afleiding (gebruik van
smartphones) krijgt aandacht. Daarnaast is er aandacht voor verkeersregels (in
combinatie met de fiets), veilige schoolomgeving, thuis-school-route, alcohol,
voetgangers, scooters en automobilisten.
Verkeerslab is interactief onder leiding van professoren met een veelvoud aan doeopdrachten. Leerlingen gaan oplossingen bedenken voor gevaarlijke verkeerssituaties,
vragen beantwoorden en moeten oefeningen en simulaties doen m.b.t. afleiding in het
verkeer. Er is een prijs voor het meest innovatieve en slimme team
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Het vergroten van kennis over een verantwoorde deelname aan
het verkeer, vooral m.b.t. afleiding
Organisatie en uitvoering op twee scholen volgens het werkplan
van de aanbieder.
Projectenbureau Koop&co.
In overleg met de aanbieder.
€ 5.200,--

Zeven Sloten
Het project bestaat uit een (cabaret)voorstelling van
Johan Cahuzak Theater en een forumdiscussie. Met
prikkelende vragen en stelling worden de leerlingen bij de les gehouden.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Jongeren laten nadenken over hun houding en de gevolgen
daarvan in het verkeer
Organisatie en uitvoering op één school volgens het werkplan
van de aanbieder.
Johan Cahuzak Theater
In overleg met de aanbieder.
€ 2.000,--

ANWB Streetwise Next Level
Dit project wordt vanaf 2017 aangeboden en sluit aan op ANWB Streetwise in het
basisonderwijs. Het is een interactief programma om de leerlingen bewust te maken
van de gevaren in het verkeer (gedrag, regels, gevaarlijke situaties, dode hoek,
zichtbaarheid en voorrang). Het project bestaat uit een workshop Ik & het verkeer voor
1e klassers en een Verkeersbus voor de 2e klassers (met (spel)apparatuur voor 5
workshops (ervaren/beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding).
Op basis van positieve ervaringen met dit project, wordt de scholen ook in 2018 de
mogelijkheid geboden dit uit te voeren. Dit is mogelijk, omdat het project door de
ANWB tegen zeer lage kosten wordt aangeboden. Vier scholen tonen in ieder geval
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belangstelling. Het wel/niet doorgaan is wel afhankelijk van de inplanmogelijkheden
van de ANWB.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Aandacht voor verkeersveiligheid op alle scholen voor
Voortgezet Onderwijs.
Jongeren laten nadenken over hun houding en de gevolgen
daarvan in het verkeer
Organisatie en uitvoering op zoveel mogelijk scholen volgens
het werkplan van de aanbieder.
ANWB
In overleg met de aanbieder.
€ 2.000,--

Leeftijdscategorie 16-25 en 25 - 60
Hoewel het aantal verkeersslachtoffers onder deze doelgroep door verbeterde
beveiligingstechnieken in auto’s, het aanleggen van rotondes en campagnes (o.a.
tegen alcohol) sterk is afgenomen, worden er op provinciaal niveau voor beide
doelgroepen diverse projecten aangeboden. Deze projecten worden echter niet
lokaal geïnitieerd, georganiseerd en evenmin bekostigd. Deze rol is weggelegd voor
het ROVON, lokale rijschoolhouders en regionale aanbieders, waarbij de doelgroep
zich ook zelf moet aanmelden. Daarom behoeft de gemeente voor de uitvoering van
deze projecten ook geen uitvoeringsbudget te ramen. Desalniettemin worden de
projecten voor beide leeftijdscategorieën in dit Activiteitenplan wel kort genoemd
en toegelicht.

16 – 25-jarigen
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Leerstraf 49cc
Jonge brom- en snorfietsers die een stevige verkeersovertreding begaan, gevaarlijk
gedrag vertonen of overlast veroorzaken, krijgen in Overijssel de mogelijkheid om in
plaats van strafvervolging en een boete te kiezen voor deelname aan Leerstraf 49cc. Dit
is een intensief programma met praktijklessen en groepsdiscussies waar
bewustwording centraal staat. De leerstraf ging in 2008 van start en uit onderzoek
blijkt, dat de leerstraf een effectieve en efficiënte aanpak is van de verkeersonveiligheid
onder jongeren. Het ROVON werkt onder andere samen met het Openbaar Ministerie
en de Politie. Deze trainingen worden door ROVON voor heel West Overijssel ingekocht
en via HALT uitgevoerd.
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:

HALT.
Gehele schooljaar.

16 – 27-jarigen en 55+

Maatregelenpakket “Rijden zonder invloed
Al weet iedereen dat rijden onder invloed gevaarlijk is. In 2015 kwamen naar schatting
12-23% van de verkeersdoden in Nederland het gevolg is van het gebruik van alcohol,
ofwel 75 tot 140 verkeersdoden. Maar nog steeds stappen er mensen achter het stuur na
het drinken van een paar borrels, het roken van een joint of terwijl zij zware medicatie
gebruiken. De bedenkers van de meer jaren campagne ‘Rijden Zonder invloed’ gingen
hiermee op initiatief van ROVON aan de slag. “Mensen zelf tot de conclusie laten
komen dat rijden onder invloed geen goed idee is. Dit is de boodschap, waarmee men
dit gedrag wil veranderen. De campagne richt zich vooral op jongeren en op mensen
ouder dan 55 jaar. De laatst genoemde doelgroep is niet opmerkelijk wanneer men
beseft, dat zelfoverschatting veel voorkomt (men stapt al jaren met een paar borrels op
achter het stuur en dit is nog altijd goed gegaan).
Uitvoerder:

Uitvoeringsperiode:

Responsible Young Drivers (in opdracht van ROVON) in
samenwerking met onderwijs, sportclubs, evenementen- en
festivalorganisatoren, uitgaansgelegenheden en
rijschoolhouders
Gehele jaar

25-60 jarigen
Trials
Trials is een rijvaardigheidstest voor automobilisten van
18 tot 28 jaar. Trials is een is een vrijwillige aanvulling op
het rijbewijs B om van jonge en onervaren automobilisten
door middel van diverse proeven (remmen, uitwijken en
bermen) en voorlichting (alcohol en drugs) een meer bewuste en veiligere bestuurder te
maken. Trials is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. In 2014 hebben 32
jonge Hardenbergse bestuurders aan Trials meegedaan.
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Uitvoerder:

Trials Uitvoering B.V. te Hoogeveen.

Rijvaardigheidstraining
De rijvaardigheidstraining is een intensieve 1-daagse training voor zowel particulieren
als bedrijven. De training is ontwikkeld om bestuurders bewust te maken van de risico’s
die het dagelijks verkeer met zich meebrengt. Men wordt geleerd gevaren te herkennen
en te vermijden. De nadruk ligt op het vermijden van ongevallen en een bewuster
rijgedrag, ofwel het aanpassen van de rijsnelheid aan de omstandigheden (bijv. in 30
km. gebieden). De volledige organisatie en uitvoering ligt bij regionale
verkeersveiligheidscentra.
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:

Regionale verkeersveiligheidscentra.
Gehele jaar.

Motorvaardigheidstrainingen
Motorvaardigheidstrainingen zijn praktijktrainingen op de
openbare weg. De training wordt aangeboden aan motorrijders
die al een motorrijbewijs hebben en bevat
bewustwordingsonderdelen die tegenwoordig ook in de
rijopleiding worden aangeboden.
De motorrijvaardigheidstrainingen worden door ROVON
regionaal ingekocht en aangeboden.
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:

Motorrijschoolhouders.
Mei/juni.

Leeftijdscategorie 60+
Voor onder andere het bevorderen van de zelfredzaamheid en gezondheid is het
belangrijk dat mensen zo lang mogelijk (zelfstand) actief en mobiel blijven. Het is
natuurlijk wel van belang dat dit verkeersveilig gebeurd. Met name door de e-bike
maken steeds meer mensen en vooral ouderen (langer) gebruik van de fiets. Voor
veel ouderen die fysiek niet meer in staat zijn te fietsen is de scootmobiel een
uitkomst. Omdat het aantal ouderen de komende jaren verder toe zal nemen, zal
ook het aantal oudere verkeersdeelnemers groeien. Een deel van de ouderen heeft
nooit een rijbewijs gehaald of heeft geen of weinig rijervaring. Ook de kennis van de
verkeersregels is vaak niet meer voldoende, omdat er door de toename van de
verkeersintensiteit níeuwe regels en situaties zijn bij gekomen. Ongevallencijfers en
laten zien, dat bewustwording van risico’s en het opfrissen van verkeersregels voor
de groeiende groep verkeersdeelnemers, met name voor fietsers en gebruikers van
een scootmobiel, aan belangrijkheid toenemen.
Fietsveiligheidsvoorlichting (waaronder e-bike)
Het fietsgebruik onder ouderen neemt nog steeds toe. De elektrische fiets (E-bike)
heeft aan het fietsen door ouderen een enorme impuls gegeven. Ruim 1 op de 5 nieuw
verkochte fietsen is een E-bike. Gelijktijdig wijst onderzoek jammer genoeg uit, dat het
aantal slachtoffers en gewonden onder fietsende senioren toeneemt en dat een groot
deel van de ongevallen eenzijdig is. In 2015 vielen landelijk 189 verkeersdoden onder
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fietsers ; waarvan onder invloed van de sterkte opkomst van de E-bike het merendeel
65-plusser. Het belang van fietsvaardigheidsvoorlichting voor ouderen en in het
bijzonder met betrekking tot de E-bike is dan ook onbetwist. Hiermee is in 2013 gestart.
De deelname van de door de Fietsschool van de Fietsersbond ‘centraal’ georganiseerde
training – één dag in Hardenberg en één dag in Dedemsvaart - viel drie jaar erg tegen.
Daarom is vanaf 2016 gekozen voor een nieuwe aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het fietsvoorlichtingsaanbod van VVN. Bij deze aanpak wordt
doelgroepenorganisaties (ouderenbonden, plaatselijke belangen, wijkcentra,
buurtkamers e.d.) de mogelijkheid geboden om op hun eigen locatie voorlichting te
ontvangen over fietsveiligheid. Met andere woorden; de aanbieder zoekt de doelgroep
op. Deze aanpak werkt niet alleen drempelverlagend (men hoeft niet ver meer te
reizen), maar heeft ook als belangrijk voordeel, dat meer ouderen worden bereikt.
Datum en locatie worden in samenspraak met de organisatie bepaald.
In het najaar van 2016 is met deze nieuwe aanpak een begin gemaakt, waarbij de
nadruk vooral lag op het vergroten van de theoretische kennis. In 2017 is hieraan een
vervolg gegeven, waarbij lokale organisaties met medewerking van een lokale
fietswinkel ook konden kiezen voor het opdoen c.q. vergroten van praktijkkennis door
middel van een (gezamenlijke) fietsrit. Ondanks de (nog) tegenvallende belangstelling,
wordt deze activiteit in 2018 voortgezet met dien verstande, dat in samenspraak met
VVN wel sprake moet zijn van voldoende belangstelling. Deze activiteit wordt temeer
voortgezet, omdat het projectaanbod van ROVON met betrekking tot fietsveiligheid
voor ouderen niet is gewijzigd/uitgebreid. De Fietsersbond heeft weliswaar met
Mobycon een nieuw aanbod ontwikkeld, maar ook deze aanpak zet onveranderd in op
een centraal gekozen locatie. De praktijk heeft uitgewezen, dat deze aanpak voor de
uitgestrekte gemeente Hardenberg minder geschikt is.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Het verlagen van de ongevalsbetrokkenheid van oudere fietsers.
Uitvoering van minimaal 8 lokale voorlichtingsbijeenkomsten
voor doelgroepenorganisaties.
In samenwerking met VVN aanbieden van een
voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot een veilig
fietsgebruik, in het bijzonder de e-bike aan alle
doelgroepenorganisaties in de gemeente. Naast het theoretisch
gedeelte zal aan de voorlichting een praktijkgedeelte worden
toegevoegd. In verband met de tot dusverre tegenvallende
belangstelling, zal extra aandacht worden besteed aan de
werving en bekendmaking. Nederland
VVN Steunpunt Oost
nader te bepalen data in het voorjaar
€ 2.500,--

Scootmobielcursus
Met het flink toegenomen gebruik van het aantal
scootmobielen is de laatste jaren ook het aantal
opnames op de spoedeisende hulp gestegen. Ook
steeg het aantal slachtoffers onder gemotoriseerde
invalidenvoertuigen, inclusief scootmobiels (in 2016 in
totaal 38; 2015: 41) , Hiermee verschilt het aantal niet
veel met het aantal overleden bestuurders van een
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brom- of snorfiets en motorrijders. De meeste ongelukken gebeuren door omvallen.
Naar verwacht zal de stijgende lijn van het aantal scootmobielgebruikers toenemen,
met name de categorie die zelf – dus niet door de gemeente verstrekt – een dergelijk
elektrisch vervoermiddel aanschaffen.
De cursus wordt jaarlijks op twee locaties (Hardenberg en Dedemsvaart) door
Steunpunt Oost van Veilig Verkeer Nederland verzorgd. Ondanks een intensieve
werving is er jaarlijks een erg wisselende en tegenvallende opkomst. Daarom is in het
najaar van 2017 met de lokale VVN-afdeling en WMO (wijkteams) gesproken over een
mogelijk andere kleinschaligere en doeltreffend en –matigere aanpak. Afgesproken is
hierover gezamenlijk in gesprek te gaan met de commerciële aanbieders van
scootmobiels en 1e lijn’s ergotherapeuten. Voorshands is voor 2018 weer onverminderd
budget voor scootmobielcursussen door VVN-Steunpunt Oost gereserveerd.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:

Uitvoerder:

Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Het verlagen van de ongevalsbetrokkenheid van gebruikers van
een scootmobiel
Uitvoering van twee cursussen met minimaal 25 (Dedemsvaart)
en 30 (Hardenberg) deelnemers.
Uitvoering door en volgens draaiboek VVN Steunpunt Oost. Als
andere jaren zal voor de werving gebruik worden gemaakt van
door WMO versterkte gegevens van gebruikers van de door de
gemeente verstrekte scootmobiels. Het doorgaan van de
trainingen is afhankelijk van de mate van belangstelling.
Daarnaast zal met alle betrokken en belanghebbende partners
worden gesproken over een nieuwe aanpak van
scootmobieltrainingen, waarmee hopelijk in 2019 een begin kan
worden gemaakt.
VVN Steunpunt Oost in samenwerking met vrijwilligers van
lokale afdeling VVN, WMO-consulent(en) en wijkteams. Tevens
zullen weer alle Plaatselijke Belangen en
doelgroepenorganisaties worden benaderd..
Nader te bepalen data in het voorjaar.
€ 5.000,--

Opfriscursus rijvaardigheid
Onderzoek van de ANWB onder hun leden
heeft uitgewezen, dat 78% van de
Nederlanders boven de 18 jaar onvoldoende
op de hoogte is van de verkeersregels. Van de
onderzochten geboren voor 1960 slaagden
slechts 16%. Deelname aan het verkeer wordt
er dus niet eenvoudiger op naarmate men
ouder wordt. Vooral ook, omdat het aantal
ouderen (met rijbewijs) groeit is het erg zinvol
om op oudere leeftijd de verkeerskennis en
rijvaardigheid periodiek onder de loep te
(laten) nemen. Bij voldoende deelname wordt
daarom speciaal voor oudere
verkeersdeelnemers jaarlijks een Opfriscursus
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rijvaardigheid (voorheen BROEM) gehouden. De cursus worden aangeboden door VVNHardenberg in samenwerking met (een) rijschoolhouder(s). Helaas is de cursus de
laatste jaren door een gebrek aan voldoende belangstelling niet doorgegaan.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2018:
Activiteiten:
Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Het vergroten van kennis van verkeersregels/-situaties bij
senioren.
Uitvoering van de cursus met minimaal 15 deelnemers.
Organisatie door VVN-Hardenberg met inzet van professionele
rijinstructeurs.
Lokale afdeling VVN.
Najaar.
€ 3.000,--

Algemeen
ROV Oost-Nederland verkeersveiligheidscampagnes
De periodieke provinciale campagnes vestigen de aandacht op specifieke thema’s
van verkeersveiligheid. De campagnes zijn periode gebonden en lopen qua tijdsduur
waar mogelijk parallel met de communicatie via de mottoborden langs de
gemeentelijke en/of provinciale invalswegen. Via diverse communicatie kanalen,
naast borden onder andere via radiospots, wordt de aandacht op de campagnes
gevestigd. Bij een aantal campagnes worden (professionele) promotieteams
ingezet.
Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2017:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:
Geraamd budget:

Bewustwording van verkeersveilig gedrag middels aandacht
voor specifieke thema’s.
Een zo doelgericht mogelijk bereik van de doelgroep c.q. inzet
van de campagnemiddelen.
Periodieke wisseling en waar nodig uitbreiding van de
mottoborden langs de gemeentelijke invalswegen en afhankelijk van het aanbod van ROV Oost-Nederland deelnemen aan in ieder geval de campagnes ‘de scholen zijn
weer begonnen’, middelengebruik (alcohol), social media en zo
mogelijk fietslichtacties.
ROVON en gemeente.
Verschillende momenten per jaar.
€ 4.000,-- (excl. kosten ‘de scholen zijn weer begonnen’)
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Duurzame verkeersveiligheid in dorpen en wijken
De gemeente krijgt klachten over te hard rijden, zowel in woonwijken als in het
buitengebied. Regelmatig worden snelheidsovertredingen door middel van
uitgevoerde snelheidsmetingen bevestigd. Te hard rijden is een gedragskwestie en
handhaving biedt geen blijvende oplossing. Het ‘schrikeffect’ zal naar verloop van
tijd verminderen en de weggebruikers zullen snel in het oude gedrag terugvallen.
De gemeente en politie streven naar een blijvende, prettige en veilige
leefomgeving. Temeer, omdat de gemeente bij bestaande wegsituaties in principe
niet meer investeert in snelheid remmende voorzieningen (bijv. een drempel),
worden bewoners geadviseerd ter plaatse een verkeersveiligheidsactie te houden.
Deze (ludieke) acties worden op basis van particulier initiatief, veelal door of in
samenwerking met Verenigingen van Plaatselijke Belang of buurt- en
wijkverenigingen en met medewerking van basisscholen georganiseerd. Bij de actie
wordt veelal gebruik gemaakt van attentie verhogend materiaal (bijv. spandoeken),
dat voor korte of langere tijd op de actielocatie blijft staan. De gemeente en politie
hebben een faciliterende en ondersteunende rol. De buurtactie krijgt meestal een
vervolg door een handhavingsactie van de politie. Bewonersgroepen--organisaties
kunnen hiervoor bij de gemeente het draaiboek ‘duurzame verkeersveiligheid in
dorpen en wijken’ aanvragen. Het doel van de actie sluit aan bij de landelijke actie
‘Buurtlabel’ van Veilig Verkeer Nederland, die hiervoor op aanvraag een gratis
startpakket beschikbaar stelt. Veilig Verkeer Nederland houdt de gemeente sedert
2017 digitaal op de hoogte van ondernomen buurt- en/of wijkactiviteiten. Dit zijn bij
veilig Verkeer Nederland in het VVN-Participatiepunt gedane meldingen van
verkeersonveilige situaties (veelal snelheid) en acties die vervolgens door burgers
zijn opgestart of hebben plaatsgevonden www.meldpuntveiligverkeernederland.nl
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Hoofddoelstelling:
Doelstelling 2017:
Activiteiten:

Uitvoerder:
Uitvoeringsperiode:

Geraamde kosten:

Beinvloeden van verkeersveilig gedrag door weggebruikers.
Stimuleren van het organiseren van periodieke
verkeersveiligheidsacties in straat of wijk.
In nauwe samenspraak met organisatie en politie ondersteunen
en (financieel) faciliteren van de acties, waaronder
snelheidsmetingen, inzet van Dynamische Snelheid
Informatiesysteem (zgn. smiley’s) en een tegemoetkoming in
de kosten.
Lokaal initiatief i.s.m. politie, gemeente en evt. Veilig Verkeer
Nederland.
Verschillend (initiatief ligt namelijk bij bijv. PB, buurt/wijk en
burgers zelf). Via het meldpunt van VVN heeft de gemeente
thans actueel inzicht in de (voortgang van) de buurtacties.
€ 250 (bij medewerking van scholen is in de productbegroting
hiervoor afzonderlijk budget beschikbaar)

Activiteitenplan Verkeersveiligheid Hardenberg 2018

24

EVALUATIE PROJECTEN 2017
Basisonderwijs
1. Veruit de meeste scholen maken voor hun verkeerslessen gebruik van de Verkeerseducatielijn en
aanvullende (digitale) lesmiddelen van Veilig Verkeer Nederland. De scholen vinden dat de
aangeboden educatieprojecten hierop goed aansluiten.
2. Nagenoeg alle scholen geven de inhoud en kwaliteit van de aangeboden projecten een goede
beoordeling. Dit geldt zowel voor de hoeveelheid aangeboden projecten als de verdeling van dit
aanbod over onder-, midden- en bovenbouw.
3. 34 van de 46 scholen hebben een verkeersouder. Slechts enkele scholen maken gebruik van de
periodiek aangeboden campagne-/themapakketten van Veilig Verkeer Nederland.
4. Zeven scholen hebben een verkeersbrigade. Drie scholen denken na over het instellen van een
brigade. Weinig scholen maken van het ondersteuningsaanbod van Veilig Verkeer Nederland
gebruik.
5. Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van het
gemeentelijk aanbod van aanschaf van een
beachflag ‘We gaan weer naar school’.
6. Ruim 500 leerlingen van groep 7 van nagenoeg alle
basisscholen deden mee met het verkeersexamen.
7. Bijna 1000 leerlingen hebben weer meegedaan aan
het door VVN-Hardenberg georganiseerde project
Dode Hoek op het parkeerterrein van de Evenementenhal.
8. Ca. 4.000 leerlingen van de groepen 1
t/m 8 deden mee met ANWB Streetwise
9. Studenten van AOC ‘de Groene Welle’
leerden ca. 150 leerlingen van de
groepen 7 en 8 van basisscholen uit
Bruchterveld, Bergentheim,
Kloosterhaar en Sibculo leren veilig(er) omgaan met grot
landbouwvoertuigen (VOMOL).
10. Ca. 320 leerlingen van de bovenbouw van 14 scholen zijn met de
projecten ‘Op de fiets ..nu even niets” en ‘Van 8 naar 1” beter
voorbereid op de nieuwe school-thuisroute en gewezen op de
gevaren van gebruik van mobieltjes op de fiets. Tijdens de les
maakten de kinderen afspraken met zichzelf over het niet of het
veilig(er) gebruiken van een smartphone op de fiets.
11. Bij een voorgenomen verdere uitrol van de ‘Gezonde School’ wordt
gezocht naar meer samenwerking en verbinding in het grote en
diverse aanbod van preventieve activiteiten in het basis- en
voortgezet onderwijs.
12. Door VVN-Hardenberg, politie en het AZC zijn afspraken gemaakt
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over het uitvoeren van een periodieke fietsenkeuring voor de bewoners. Hierbij worden ook
leerlingen van de opleiding techniek van het Vechtdal college Dedemsvaart ingezet. Ook is samen
de intentie uitgesproken om verkeerseducatie voor alle leeftijdsgroepen in het AZC op basis van
vooral het bestaand jaarlijks activiteitenaanbod te verbeteren.

Voortgezet Onderwijs
1. Alle zes scholen zijn VEVO-school (Verkeer Educatie Voortgezet Onderwijs) en besteden vooral in
de vorm van uitvoering van projecten structureel aandacht aan verkeersveiligheid.
2. Ingaande het schooljaar 2017-2018 was er sprake van een sterke wisseling van VEVOcoördinatoren, aanspreekpunt en contactpersoon voor gemeente en provincie/ROVON. In
oktober waren alle (nieuwe) coördinatoren aanwezig bij het gezamenlijk najaarsoverleg met de
gemeente en provincie.
3. Alle in de werkplannen opgenomen projecten zijn uitgevoerd, waaronder op een aantal scholen
ook het nieuwe project ANWB Streetwise Next Level. De projecten richtten zich vooral op
fietsveiligheid, middelengebruik en social media (afleiding).
4. Tijdig zijn door alle scholen het VEVO-werkplan 2018 ingediend.

Ouderen:
1. Ouderen blijven moeilijk te verleiden om mee te doen met verkeersveiligheidsactiviteiten. In
totaal meldden zich 42 bestuurders van een scootmobiel aan voor de jaarlijkse scootmobiel
training, 34 in Hardenberg, maar slechts 8 in Dedemsvaart. WMO en VVN- Hardenberg denken
mee over een nieuwe aanpak; een aanpak die insteekt op een frequenteren en meer verspreide
organisatie. Bij ouderenorganisaties, plaatselijke belangen en wijkverenigingen was er geringe
belangstelling voor het aanbod van lokale voorlichtingsbijeenkomsten over fietsveiligheid (ebike).
2. Na jaren van onvoldoende belangstelling was er dit jaar met 40 aanmeldingen voldoende animo
voor de cursus ‘Rijbewijs op herhaling’.
3. Er was aandacht voor fietsveiligheid tijdens Vechtdal Fietsvierdaagse, zulks in het kader van de
provinciale campagne ‘365 dagen fietsen’.

Campagnes
4. Er werd meegedaan aan diverse campagnes van het ROVON, waaronder
mottoborden langs de gemeentelijke invalswegen, social media (Fiets
op Modus aan) , ‘de scholen zijn weer begonnen’ en de
fietsverlichtingsactie ‘Light up your bike’. Ook werden er in het kader
van het provinciaal aanbod ‘Rijden zonder invloed’ initiatieven genomen
voor het houden van de alcoholcampagne ‘Alcoholslagboom’ bij
evenementen.
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Begroting Activiteitenplan verkeersveiligheid (niet-infra) 2018 Hardenberg
Begroot
Basisonderwijs
Lesmethode
Verkeersouders
Verkeersbrigadiers
De scholen zijn weer begonnen
Verkeersexamen
Dode Hoek
ANWB Streetwise
VOMOL
Mobiel op de fiets/'van 8 naar 1'
Voortgezet Onderwijs
VEVO-bijdrage
Projectengeld/ANWB Streetwise Next
Level
Fiets4safe
Veilig Uitgaan Veilig Thuiskomen
Studio Flits
Nationaal Verkeerslab
Zeven Sloten
Fietskeuring

€
€ 5.000,00
€
€
500,00
€ 8.500,00
€ 11.000,00
€ 20.000,00
€ 2.800,00
€ 4.000,00
51.800,00

€

49.500,00

€

3.000,00

€
€
€
€

10.500,00
4.000,00
2.500,00
121.300,00

€ 10.500,00
€ 2.000,00
€ 10.700,00
€ 17.000,00
€ 2.100,00
€ 5.200,00
€ 2.000,00
p.m.

Fietsveiligheid bewoners AZC
Ouderen
Fietsveiligheidsvoorlichting
Scootmobielcursus
Opfriscursus rijvaardigheid

€

€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

Campagnes
VVN-bijdragen
Totaal
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