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Geachte lezer,
Veilig Bereikbaar Drenthe. Daar
werken we in het Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe (VVBD)
als Rijk, provincie en gemeenten samen met onze verkeersveiligheidspartners al jaren
aan. We hebben al veel energie
gestoken in het verbeteren
van de Drentse wegen en het
bevorderen van goed openbaar
vervoer. Ook educatieprojecten,
voorlichtingscampagnes en
verkeerscontroles hebben veel
aandacht gekregen. Het doel: de
bereikbaarheid van Drenthe verbeteren en tegelijk het aantal
verkeersslachtoffers verminderen. We zijn op de goede weg:
het aantal ernstige verkeersslachtoffers is gedaald en veel
wegen zijn verbeterd.

Het VVBD viert
tienjarig jubileum
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Extra aandacht
voor landbouwverkeer
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Johan Meirink, gemeentecoördinator Verkeer en Vervoer Gemeente Aa en Hunze:

“In Drenthe gebeurt heel

veel

op het gebied van verkeerseducatie”

Om die trend vast te houden, blijven we investeren. In het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid Drenthe
(SPVVD) 2011-2020 hebben we
met de partners van het VVBD
vastgelegd aan welke onderwerpen we de komende jaren
extra aandacht willen geven.
Zo besteden we in 2012 extra
aandacht aan veilig fietsen, bijvoorbeeld met voorlichting over
fietsverlichting en elektrische
fietsen.
Wij werken dus hard aan een
Veilig Bereikbaar Drenthe. Ik wil
daarbij ook graag een beroep
doen op u. De meeste verkeersongevallen worden helaas veroorzaakt door een menselijke
fout. Neem dus veilig deel aan
het verkeer. Als het om verkeer
gaat, bent u namelijk nooit
uitgeleerd. Kijk daarom eens op
www.veiligbereikbaardrenthe.
nl naar de projecten die we u
samen met onze partners bieden om nog veiliger aan het
verkeer te kunnen deelnemen.
Henk Brink
Gedeputeerde Verkeer en
Vervoer Provincie Drenthe
Voorzitter VVBD
Het SPVVD is te downloaden op de
website van Provincie Drenthe:
www.provincie.drenthe.nl.
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Net als op landelijk
niveau is in de aanpak
van verkeersveiligheid
het accent voor
de gemeente Aa en
Hunze verschoven
van de inrichting en
het onderhoud van
het wegennet naar
verkeerseducatie:
leren over verkeer.
Gemeentecoördinator
Verkeer en Vervoer
Johan Meirink: “We
bieden zoveel mogelijk
projecten op maat aan
zodat iedereen, van
kleuter tot bejaarde,
veilig aan het verkeer
kan deelnemen. In
Drenthe gebeurt heel
veel op het gebied van
verkeerseducatie.”

Verkeersveiligheidslabel
Meirink werkt hierbij nauw samen
met zijn collega’s van de gemeenten Asssen, Noordenveld en
Tynaarlo. Deze gemeenten vormen
samen de regio Noord-Drenthe.
“Als regio kunnen we onze inwoners een breed aanbod aan projecten bieden”, vertelt Meirink. “Voor
alle informatie over die projecten
kunnen mensen terecht bij de
regiocoördinator, Karin Pasjes. Ik
heb daarnaast contact met de scholen in onze gemeente. We proberen
hen zoveel mogelijk te stimuleren
om mee te doen aan het project
Drents Verkeersveiligheidslabel
(DVL). Daarin kunnen scholen een
soort keurmerk verdienen voor
‘verkeersveilige school’. In onze
gemeente doen nu dertien scholen mee aan het project en negen
daarvan hebben het label al verdiend.”
Meirink heeft regelmatig overleg

met de verkeersouders van de
scholen in de gemeente, waarbij
ook politie en vertegenwoordigers
van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
aanwezig zijn. “Het DVL is dan een
vast agendapunt. We proberen de
verkeersouders zoveel mogelijk
in lopende en nieuwe projecten
bij te staan met mensen en middelen. We vergoeden bijna alle
projecten als een school meedoet
aan het DVL.” Ook als scholen bij
de gemeente aankloppen voor
maatregelen in de schoolomgeving
wijst Meirink ze op het labelproject.
“Soms nemen scholen contact op
omdat ze graag meer parkeerplaatsen willen voor ouders. Als scholen
aan het labelproject meedoen en
daarmee aantonen dat ze serieus
bezig zijn met verkeerslessen
op school en voorlichting aan de
ouders, zijn wij doorgaans bereid
te helpen met de inrichting van de
schoolomgeving.”

Veiligheid en bereikbaarheid
Als verkeerscoördinator streeft
Meirink na om ook op andere
manieren de verkeersveiligheid en
bereikbaarheid in de gemeente
te verbeteren. Hiervoor overlegt
hij geregeld met collega’s van
Provincie Drenthe, andere gemeenten en het OV-bureau Groningen
Drenthe. “Sinds het begin van dit
jaar hebben we bijvoorbeeld een
prachtig nieuw OV-knooppunt bij
Gieten en een fietsbrug over de
N33”, vervolgt hij trots. “Van allebei
wordt veel gebruik gemaakt. De
komende tijd wordt het middenterrein van het knooppunt verder
ingericht en dan is het klaar.”
Neem voor meer informatie over de projecten in Aa
en Hunze contact op met Karin Pasjes, zie contactgegevens op pagina 5.

Nieuwe communicatiestijl
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
Dit is de eerste Verkeerskrant in nieuwe stijl van het Verkeersen Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD wil u hiermee
een paar keer per jaar op de hoogte houden van de
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in uw
provincie. U kunt ook op de hoogte blijven via de vernieuwde
website www.veiligbereikbaardrenthe.nl, via een digitale
nieuwsbrief en Twitter: @vbdrenthe. Om alle informatie
van het VVBD voor u herkenbaar te maken, gebruiken we
voortaan een nieuw logo met een nieuwe huisstijl.
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Het nieuwe logo bestaat uit een slogan en een beeldmerk. De slogan luidt: Veilig Bereikbaar Drenthe. Het
beeldmerk heeft verschillende betekenissen. De drie
pijlen staan voor de drie regio’s waarin Permanente
Verkeerseducatie in Drenthe plaatsvindt: Noord-,
Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe. De pijlen vertegenwoordigen ook de drie pijlers waar het VVBD zich mee
bezighoudt: veilige weginrichting (infrastructuur),
openbaar vervoer en leren en trainen in het verkeer
(verkeerseducatie).

Het logo is de basis voor een nieuwe huisstijl die in deze
Verkeerskrant is toegepast en ook op de vernieuwde
website www.veiligbereikbaardrenthe.nl. Deze
website gaat over de drie pijlers van het VVBD.
Daar leest u alles over nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van verkeer en vervoer in de provincie
Drenthe. En u kunt eenvoudig het laatste nieuws
ontvangen door u aan te melden voor de digitale
nieuwsbrief of door ons te volgen op Twitter via
@vbdrenthe.

Het VVBD viert tienjarig jubileum!
Deze nieuwe Verkeerskrant is
een uitgave van het VVBD, het
Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe. Het VVBD is een overleg
van gemeenten, provincie en Rijk
en bestaat sinds 2001. Dit jaar
vierde het VVBD dus zijn tienjarig
jubileum. Het overlegorgaan ontstond begin jaren ’80 bij wijze van
proef. Het heette toen Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid (ROV).
In 2001 werd het ROV samengevoegd met het Provinciaal Overleg
Verkeer en Vervoer Drenthe en
toen ontstond het huidige VVBD,
dat nu vooral regisseur is op het
gebied van verkeer- en vervoersbeleid.
Samenwerking belangrijk
Het doel van het VVBD is om
samen met andere Drentse en
landelijke organisaties te werken
aan een veilig bereikbaar Drenthe.
We proberen dat op drie manieren
te bereiken: door te werken aan
een veilige weginrichting, door
het bevorderen van verkeersveilig
gedrag (leren, trainen en beïnvloeden) en door goed openbaar
vervoer te bieden. Hierbij is
samenwerking tussen provincie,
gemeenten, Rijk, politie en andere verkeersveiligheidspartners
belangrijk. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe
wegen, maar ook bij het zorgen
voor toegankelijke bushaltes en
de inzet van politiecontroles op
plekken waar de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.

Regioprogramma’s
Een belangrijk voorbeeld van
samenwerking op het gebied van
leren in het verkeer is het jaarlijkse programma Verkeerseducatie
van de provincie en alle Drentse
gemeenten. De provincie voert een
provinciaal programma uit en daarnaast werken de gemeenten aan
een Regioprogramma Permanente
Verkeerseducatie in drie regio’s:
Noord-Drenthe, Zuidwest-Drenthe
en Zuidoost-Drenthe. Elke regio
biedt verkeersprojecten aan particulieren, scholen en bedrijven en
geeft voorlichting over verkeers
veiligheid. Voor meer informatie
over deze projecten kunt u terecht
op onze vernieuwde website
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Drie regio’s Permanente
Verkeerseducatie
Noord-Drenthe: gemeenten
Aa en Hunze, Assen, Noordenveld
en Tynaarlo
Zuidwest-Drenthe: gemeenten
Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe, Westerveld en De Wolden
Zuidoost-Drenthe: gemeenten
Borger-Odoorn, Coevorden
en Emmen

Carpoolen zo geregeld
via carpooldate.nl

Elke dag een date
met carpooldate!
Reist u vaak alleen
in de auto? Wilt u
wel eens besparen
op uw reiskosten?
Of meer gezelligheid
onderweg?
Ga dan naar de
website www.
carpooldate.nl.

Daar ontmoeten carpoolers elkaar
om reisafspraken te maken. De
provincies Drenthe, Friesland en
Groningen zijn de initiatiefnemers
van deze website. Ze willen hiermee
het carpoolen stimuleren om de
verkeersdrukte op de weg te verminderen en een bijdrage te leveren aan
een beter milieu.
Carpooldate werkt simpel en snel
waardoor een carpoolafspraak zo is
geregeld. Als u op zoek bent naar
een carpooldate, kunt u zich kosteloos aanmelden op www.carpooldate.nl. Daar vult u in tussen welke
plaatsen u graag wilt carpoolen.
Het systeem zoekt dan op basis
van uw wensen een carpoolmatch.
Vervolgens is het aan u om een
afspraak te maken.

Carpoolen loont
Er zijn verschillende redenen om te
carpoolen. Het is in de eerste plaats
natuurlijk efficiënt. En samen rijden
betekent ook samen de kosten delen
én meer gezelligheid onderweg.
Bovendien draagt u met carpoolen
bij aan een beter milieu, want er zijn
minder auto’s op de weg. En minder
auto’s zorgen voor minder files, minder parkeerdrukte en minder CO2uitstoot.
Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van
nieuwtjes over Carpooldate? Of
wilt u anderen laten weten dat u
carpoolt en op zoek bent naar een
carpoolpartner? Carpooldate biedt u
de mogelijkheid om vanaf uw eigen
vriendennetwerk (Hyves, LinkedIn,
Facebook en Twitter) te laten weten
dat u lid bent van Carpooldate.nl. Zo
heeft u elke dag meer kans op een
carpooldate!
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Regio
Noord

Tijd om
de fiets te controleren!
“Voor automobilisten zijn slecht
zichtbare fietsers een nachtmerrie”, zegt Bierman. “Stel je voor:
een koude, natte wintermiddag.
De schemering valt en je rijdt een
beetje gehaast naar huis. Ineens
doemt vlak voor je een fietser
zonder licht op. Je remt, maar
te laat. Die had je nooit gezien!
Een schrikbeeld voor iedere verkeersdeelnemer. Fietsers beseffen
meestal niet hoe slecht ze zichtbaar
zijn zonder fietsverlichting. Vooral
jongere fietsers niet die zelf nog
geen auto rijden. Dat maakt hen
een hele kwetsbare doelgroep in
het verkeer.”
Fietscontrole op school
Dat fietsverlichting heel belangrijk
is in de donkere maanden, spreekt
voor zich. Maar ook andere onderdelen van een fiets moeten goed
werken als de bestuurder veilig
aan het verkeer wil deelnemen.

Daarom organiseert VVN in NoordDrenthe fietscontroles waarbij niet
alleen de verlichting wordt gecontroleerd. Bierman: “We kijken de
hele fiets na op mankementen.
We controleren bijvoorbeeld de
rem, het profiel van de banden, de
reflectoren, de snelbinders, of het
stuur goed vastzit in de voorvork
en of er geen losse spaken in het
wiel zitten. Als een fiets in orde is,
krijgt ‘ie van ons een OK-sticker. Zo
niet, dan geven we op een controlekaart mee aan de leerling wat
er gerepareerd moet worden. Als
die reparaties bij een herkeuring in
orde zijn, krijgt de fiets alsnog een
OK-sticker.”

controleren en dan loop ik zelf overal
tussendoor. Ik weet ook goed hoe je
een fiets moet bekijken, want mijn
ouders hadden een rijwielzaak.”
Het vreemdste dat Bierman ooit is
tegengekomen is een stuur dat bijna
los in de voorvork zat: “Het wiel zat
met nog maar één moertje vast.
Voor een kind is dat voldoende, die
overziet het gevaar niet. Kinderen
gaan pas bij hun ouders klagen als je
echt niet meer op de fiets kunt fietsen. Ouders zouden vaker even zelf
de fiets moeten nakijken.”

Ouders
Bierman controleert de fietsen
meestal zelf, met hulp van de verkeersouder van de school en eventueel hulpouders. “Ik leg ze kort uit
hoe ze de fiets moeten

Foto: M. de Jonge

Als de dagen weer
korter worden, wordt
goede fietsverlichting
weer extra belangrijk.
In heel Drenthe vinden
daarom vanaf oktober
fietscontroles plaats
op scholen. Soms is de
verkeersouder van een
school initiatiefnemer,
soms slaan school en
gemeente of politie
de handen ineen. En
soms organiseert de
plaatselijke afdeling
van Veilig Verkeer
Nederland (VVN) de
fietscontroles. Zo ook
in de regio NoordDrenthe. Anco Bierman,
VVN Steunpunt Drenthe,
vertelt er meer over.

Meer informatie
en intekenen
Gezien de capaciteit kan VVN een
beperkt aantal scholen bedienen
met deze controles. Scholen die
deze fietscontroles willen inzetten,
kunnen zich daarom intekenen bij
de regiocoördinator.
Voor Noord-Drenthe is dat Karin
Pasjes. Zij is bereikbaar via e-mail:
kpasjes@pionverkeersadvies.nl en
telefoon: (06) 44 08 88 73.
Of kijk op onze website:
www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren.

‘Informatiedag e-bike’ voor ouderen
Steeds meer fietsers worden
tegenwoordig voorbij gezoefd
door iemand van wie ze niet
verwachten dat die harder
fietst dan zijzelf. Oorzaak:
e-bikes. Het gebruik van
elektrische fietsen is de laatste
jaren toegenomen. Met de
bijbehorende voor- en nadelen.
Vooral de groep oudere
fietsers lijkt steeds vaker
betrokken bij een ongeval met
een elektrische fiets. Daarom
start Provincie Drenthe dit
voorjaar met een pilot gericht
op fietsers ouder dan 60 jaar.
Stef de Jonge van Provincie
Drenthe vertelt hierover.

“In samenwerking met de Fietsersbond en de gemeente
Coevorden geven we komend voorjaar in Coevorden de eerste
Informatiedag E-bike”, zegt De Jonge. “Oudere fietsers krijgen
tijdens deze dag uitleg over goed omgaan met een e-bike. Ze
leren bijvoorbeeld meer over de verschillende typen aandrijving,
het moment waarop ze de ondersteuning kunnen aanzetten en
omgaan met een hogere snelheid en een zwaardere fiets. Want
een e-bike is al snel twee keer zo zwaar als een gewone fiets,
terwijl de spierkracht van oudere fietsers afneemt.”
Provincie vóór e-bike
“Ook de hoge snelheid is vaak even wennen voor veel fietsers”,
vervolgt hij. “Bijvoorbeeld bij het oversteken van een kruising
waarna ze direct links of rechts moeten afslaan. Als je dan al veel
vaart hebt, haal je de bocht niet, met alle gevolgen van dien.
Toch pleiten we als provincie wel voor het gebruik van elektrische
fietsen. Vooral voor woon-werkverkeer is de e-bike namelijk een
goed middel om files te verminderen. Een e-bike vergroot namelijk

de aanvaardbare woon-werkfietsafstand van 8 naar 14 á 16 kilometer.
Die mensen hadden anders in de auto gezeten.”
Neem voor meer informatie over dit project contact op met uw regiocoördinator, zie pagina 5.
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QR codes, wat zijn dat?
U ziet in deze Verkeerskrant zo nu en dan een QR code.
Wilt u weten wat dit is, kijk dan op www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren.

Regio
zuidoost

Zelfverzekerd

scootmobiel rijden
Foto: VVN

Het aantal scootmobielgebruikers is de laatste jaren sterk toegenomen
en zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. Inmiddels
zijn er in Nederland meer dan 100.000 scootmobielgebruikers. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer dertig procent van hen zich onzeker voelt in
het verkeer. De voertuigbeheersing is voor hen lastig of ze durven de
straat niet op uit angst voor obstakels onderweg, zoals fietsen of te
hoge stoepranden. Daarom is de VVN-afdeling Coevorden gestart met de
scootmobielcursussen in Coevorden en het buitengebied in Schoonoord. In
de gemeente hebben zo’n 350 mensen een scootmobiel via de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning). Al deze mensen hebben een uitnodiging
ontvangen voor de cursus.

In augustus organi
seerde Veilig Verkeer
Nederland afdeling
Coevorden in samen
werking met de
gemeente een gratis
scootmobielcursus
voor alle eigenaren
van een scootmobiel in
de gemeente Coevorden.
De cursus is bedoeld
om ouderen meer
zelfvertrouwen te
geven in het verkeer,
zodat ze langer
mobiel kunnen blijven.
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Theorie en praktijk
De cursus duurt ongeveer drie uur en bestaat uit een aantal onderdelen:
een theorieles van ongeveer een uur, voertuigbeheersing met een groep
van ongeveer vijf scootmobielgebruikers onder deskundige begeleiding,
een rit op de openbare weg en tot slot een evaluatie van de rit. Bij het
onderdeel voertuigbeheersing oefenen de deelnemers bijvoorbeeld een
stoep afrijden, de hellingproef, achteruit een lift inrijden en bochten rijden.
Iedereen kan zelf aangeven wat voor hem of haar knelpunten zijn, zodat
die extra geoefend kunnen worden. Na afloop krijgen de deelnemers een
informatieboekje en een certificaat mee.
Meer informatie
De cursus wordt door alle Drentse gemeenten aangeboden.
Kijk voor meer informatie en eventuele cursussen bij u in de
buurt op de website www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren,
of neem contact op met uw regiocoördinator, zie pagina 5.

Veel wijzigi ngen in dien stregelin g 2012 busvervoer OV-bureau Groningen Drenthe
Het OV-bureau Groningen Drenthe
wijzigt ieder jaar de dienstregeling
van het busvervoer, omdat er altijd
ontwikkelingen in het reizigersvervoer zijn die vragen om een aanpassing. Sommige lijnen worden
meer gebruikt, andere minder. Het
kan ook zijn dat wegen zijn aangepast of dat er nieuwe busstations
zijn aangelegd, waardoor bussen
een andere route moeten of kunnen rijden.
Nauw overleg
Om ondanks bezuinigingen toch
een zo compleet mogelijk aanbod
aan buslijnen te kunnen bieden,
heeft het OV-bureau ruim een jaar
de tijd genomen om in overleg te
gaan met alle belanghebbende
partijen. Zo zijn alle gemeenten
gevraagd naar hun wensen wat
betreft het aanbod en naar wijzigingen in hun wegennet. Ook
vertegenwoordigers van de consumentenplatforms OV Drenthe
en Groningen hebben hun advies
gegeven. Ook de vervoerders zijn
berokken bij de nieuwe dienstregeling; chauffeurs hebben zelf aangegeven waar zij tijdens hun route

tegenaan lopen en wat verbeterd
zou kunnen worden.
Relatief veel wijzigingen
Het resultaat van alle gesprekken is een behoorlijk gewijzigde
nieuwe dienstregeling. Vooral in de
regio Zuidwest-Drenthe verandert
veel. Afhankelijk van de route zullen sommige reizigers er niets van
merken en andere des te meer.

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Op 8 januari 2012
gaat een nieuwe
dienstregeling in voor
het busvervoer in
Groningen en Drenthe.
Er verandert best
wat voor de reizigers,
die daar soms
voordelen en soms
nadelen van zullen
ondervinden. Het OVbureau heeft de nieuwe
regeling vastgesteld
in nauw overleg
met zijn partners,
waaronder gemeenten,
vervoerders en
consumentenplatforms.

Iemand moet bijvoorbeeld op
zijn reis een keer extra overstappen of kan buiten de spits minder
vaak met de bus reizen. Positieve
wijzigingen zijn er ook: de Q-liner
tussen Assen en Groningen (lijn
309/319) gaat vaker rijden. De lijn
Meppel-Assen (lijn 20) zal in de
daluren minder vaak rijden, maar
rijdt dan wel altijd door naar Assen
in plaats van te stoppen in Smilde.

Meer informatie
Meer informatie over de dienstregeling in 2012 is vanaf december te
lezen op de website van OV-bureau
Groningen Drenthe: www.ovbureau.
nl. Informatie over de vertrektijden
van de bussen en de kaart van het
lijnennet kunt u vinden op de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl.

de regiocoördinator en

U kunt voor meer informatie over deze en ander verkeersveiligheidsprojecten contact opnemen met de regiocoördinator in uw regio:

Noord-Drenthe
Aa en hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo
Karin Pasjes
T: (06) 44 08 88 73
E: kpasjes@pionverkeersadvies.nl

Zuidoost-Drenthe
Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen
Marja Derksen
T: (06) 41 45 86 01
E: educom@verkeerseducatie.eu

Zuidwest-Drenthe
Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden
Geralda Vrieling
T: (06) 10 50 56 92
E: info@contact-onderwijsadviesbureau.nl

Verkeerscursus met
extra’s voor senioren in de
gemeente Westerveld
De verkeerscursus die senioren
in de gemeente Westerveld kunnen volgen, lijkt een beetje op
een Broemrit. Een Broemrit is een
verkeersvaardigheidstest die speciaal ontwikkeld is voor automobilisten van 60 jaar en ouder die
deskundig advies willen over hun
verkeerskennis en rijgedrag. BROEM
staat voor ‘Breed overleg senioren
en mobiliteit’. In de gemeente
Westerveld heeft de cursus een
aantal extra’s, die mogelijk worden
gemaakt door een groot aantal partijen die aan de cursus meewerken:
Stichting Welzijn, Veilig Verkeer
Nederland, politie, GGD, een bewegingsdeskundige, een verkeersschool en een opticien/audicien.

de cursisten een aantal testen,
zoals een ogentest, een hoortest en
een reactietest. Deze onderdelen
komen ook in een Broemrit aan
bod. Wat tijdens de verkeerscursus
in Westerveld extra is, is een bewegingsadvies. Een deskundige vertelt
de deelnemers hoe ze fit kunnen
blijven zodat ze zelfstandig kunnen

blijven autorijden. Na de voorlichting en de tests kunnen de deelnemers zelf kiezen of ze ook een testrit willen maken. Onder begeleiding
van een instructeur leggen de deelnemers een kort parcours af in hun
eigen auto. Na de testrit bespreken
de deelnemers met de instructeur
wat er goed gaat en waar ze op

moeten letten als ze in het vervolg
achter het stuur kruipen.
Kijk voor meer informatie over deze
verkeerscursus of Broemritten in uw
eigen gemeente op www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren. Of neem
contact op met uw regiocoördinator,
zie contactgegevens hierboven.

Foto: CUMELA Nederland.

In de gemeente
Westerveld
is dit najaar
traditiegetrouw de
verkeerscursus voor
senioren van start
gegaan. De cursus, ook
wel ‘Broemritten+’
genoemd, is een
initiatief van Welzijn
Westerveld en Meppel
en wordt door veel
partijen gesteund. De
cursus wordt al zo’n
tien jaar gegeven,
steeds in het najaar.

Regio
zuidwest

Voorlichting en testen
De cursus in de gemeente
Westerveld duurt vier dagdelen.
Tijdens ieder deel staat een ander
onderdeel op het programma. Het
eerste onderdeel is een voorlichtingsprogramma over, vaak nieuwe,
verkeersregels. Daarna ondergaan

In september begon de
oogsttijd en dat was
aanleiding voor het
VVBD om extra aandacht te vragen voor
verkeersveiligheid in
relatie tot landbouwverkeer. De grootte en
breedte van landbouwvoertuigen en ook de
modder die ze van het
land meenemen op de
openbare weg, zorgen
soms voor gevaarlijke
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In het oogstseizoen, als boeren
en loonbedrijven vaak van het
land komen, nemen ze veel modder mee de weg op. Dat kan voor
andere weggebruikers problemen
opleveren, want modder op de
weg zorgt voor extra slipgevaar.
Door middel van een radio- en een
tv-spotje heeft het VVBD in september en oktober weggebruikers in
Drenthe hierop alert gemaakt. Het
advies: let goed op modder op de
weg en pas je snelheid aan!

Extra aandacht voor landbouwverkeer
verkeerssituaties.
Daarom werkt het VVBD
nauw samen met
landbouworganisaties,
wat dit jaar al leidde
tot radio- en
tv-spotjes en een
trainingsdag voor
bestuurders van landbouwvoertuigen.

Minder ruimte en overzicht
Niet alleen modder kan weggebruikers in de problemen brengen.
Landbouwvoertuigen worden
steeds groter en breder en ook dat
kan risico’s opleveren voor andere
weggebruikers. Zo is er vaak minder ruimte op de weg om elkaar
te passeren. Bovendien hebben
bestuurders van landbouwverkeer

minder overzicht door de grootte
van hun voertuig, waardoor je als
automobilist of fietser minder goed
zichtbaar bent. Dat kan gevaarlijke
situaties opleveren bij het inhalen
van landbouwverkeer of als een
landbouwvoertuig wil afslaan. Over
die aspecten draaide in oktober ook
een spotje op RTV Drenthe.

Instructiefilm en training
Het VVBD zorgt niet alleen voor
voorlichting aan de medeweggebruikers van landbouwverkeer. In
nauwe samenwerking met brancheorganisatie CUMELA Nederland
en mede op initiatief van VVN De
Wolden ontwikkelde de provincie
een training voor bestuurders van
landbouwvoertuigen.

CUMELA maakt samen met opleidingsinstituut TerraNext een film
voor de training. Loon- en mechanisatiebedrijf De Vries in Beilen
leverde de nodige machines en
chauffeurs. Op 30 november vond
de eerste trainingsdag plaats met
de medewerking van gedeputeerde
Henk Brink.

Foto: Peter Stevens

Regiocoördinator Zuidoost-Drenthe Marja Derksen:

“Ik wil een zo compleet
mogelijk aanbod aan verkeersveiligheids
projecten aanbieden.”
Drenthe is verdeeld
in drie regio’s als het
gaat om cursussen
en trainingen voor
een veiliger verkeer:
Noord-, Zuidoost- en
Zuidwest-Drenthe.
Elke regio heeft een
regiocoördinator,
die het aanbod in de
betreffende regio
coördineert. In
Zuidoost-Drenthe is
dat Marja Derksen.
Ze vertelt over haar
werk in de regio.
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“De regio Zuidoost-Drenthe bestaat
uit de gemeenten Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen”, vertelt
Derksen. “De taak van een regiocoördinator is om verkeersprojecten
voor alle weggebruikers van 0 tot
100 jaar te ontwikkelen, te organiseren en toegankelijk te maken. We
proberen daarbij mensen bewust
te maken van hun gedrag en de
gevolgen daarvan in het verkeer.
Het doel is de verkeersveiligheid

te verbeteren en ervoor te zorgen
dat er minder verkeersslachtoffers
vallen.”
Projectenoverzicht
“Ik coördineer de projecten in mijn
regio”, gaat Derksen verder. “Ik
hou daarbij in de gaten wat de
kosten zijn en wat de educatieve
waarde is, dus wat mensen ervan
leren. En in het geval van nieuwe
projecten let ik op de meerwaarde

ten opzichte van wat we al bieden. Ik wil voorkomen dat mensen
overspoeld worden met allerlei
verkeersprojecten en zo door de
bomen het bos niet meer zien.”
Samenwerking
“Ik vraag organisaties en individuen
om voor verschillende doelgroepen projecten op maat te ontwikkelen. Alle projecten die we in
ons aanbod opnemen, komen in
aanmerking voor een subsidie van
de provincie en/of de gemeente
waarin ze worden aangeboden. Dat
betekent veel afstemming tussen
verschillende partijen. Ik probeer
de samenwerking tussen die organisaties, zoals gemeente en Veilig
Verkeer Nederland, te stimuleren,
zodat ze van elkaars kwaliteiten
gebruikmaken. Dat zorgt uiteindelijk voor een compleet aanbod verkeersveiligheidsprojecten van hoge
kwaliteit”, zegt Derksen. “De laatste
jaren is het aanbod dan ook enorm
gegroeid.”
Bebouwde kom en
landelijk gebied
“Het verkeer in de regio Zuidoost
is heel divers”, beschrijft Derksen
haar werkveld. “Je vindt er de
autosnelweg A37, de autoweg N34,

80km-, 60km-, 50km- en 30kmwegen, waarvan een groot deel
door landelijk gebied loopt. Vooral
op lange rechte wegtrajecten rijden
veel weggebruikers harder dan de
maximum snelheid. Ook het landbouwverkeer is een aandachtspunt,
vanwege het snelheidsverschil met
het andere verkeer en de grootte
en breedte van sommige voertuigen. En ze hebben ook een dode
hoek, waardoor ze andere weggebruikers niet kunnen zien.””
Prioriteiten
Derksen moet wel prioriteiten stellen in de verkeersprojecten. “Eerste
prioriteit heeft de basiseducatie,
dus verkeerslessen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en basisscholen”, vertelt ze. “De
uitdrukking ‘jong geleerd, oud
gedaan’ hebben wij hoog in het
vaandel. We richten ons niet alleen
op de kinderen, maar ook op hun
ouders en de docenten. Het voortgezet onderwijs heeft de tweede
prioriteit. Na de basisschool is het
vak verkeer niet meer aan de orde.
Maar omdat de kracht van educatie
in de herhaling zit, proberen we
met allerlei verkeersprojecten ook
leerlingen in het voortgezet onderwijs te bereiken.”

Hobby
Derksen is voortdurend bezig met
haar werk, zoals ze zelf zegt: “Mijn
werk is mijn grootste hobby.”
Ze is veel op bezoek bij scholen,
gemeenten, provincie en andere
partners in haar regio. “En regelmatig in Cambrils in Spanje,” lacht ze,
“want daar leer ik Spaans.”

Contact
Voor meer informatie over de
projecten in Zuidoost-Drenthe
kunt u contact opnemen met
Marja Derksen via telefoon:
(06) 41 45 86 01 of e-mail:
educom@verkeerseducatie.eu.

Regio
zuidoost

Landelijke verkeersveiligheidscampagnes
‘BOB Sport’
In het voorjaar van 2012 besteedt het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM) aandacht aan het risico van alcoholgebruik in
kantines met de campagne ‘Bob sport’. Doel is om te voorkomen
dat bezoekers van sportkantines na gebruik van alcohol achter het
stuur kruipen en daarmee hun eigen veiligheid en die van andere
verkeersdeelnemers in gevaar brengen. De focus van het project
ligt op de vier sporten met de meeste kantines in eigen beheer:
amateurvoetbal, korfbal, hockey en tennis. Tussen februari en juni
2012 starten in Nederland vijf pilotprojecten waarbij bezoekers
van de kantines (sporters en supporters) voorlichting krijgen.

‘De Derde Helft’
In Drenthe bestaat een alternatief voor deze pilotprojecten, namelijk het
project ‘De Derde Helft’. Dat project vestigt de aandacht van de bezoekers
van sportkantines, maar ook buurthuizen en wijkcentra, op de gevaren van
de combinatie alcohol en verkeer. De organisatie en uitvoering van dit
project is in handen van ZAT Projectenbureau. Zij zetten gedurende een
week onder meer apparatuur voor ademanalyse, posters, stickers,
bierviltjes en redactionele artikelen in. Ook houden ze interviews met de
kantinebezoekers en verzorgen ze redactionele artikelen voor het clubblad.
Na een week wordt De Derde Helft afgesloten met een Bob-theater.
ZAT evalueert dan ook het verloop van het project.

Campagnekalender 2011 – eerste helft 2012
Eind oktober – medio december 2011: thema: verlichting, fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op!’
December 2011 – medio maart 2012: thema: alcohol, Bob-campagne
Medio maart – medio juni 2012: thema snelheid: focus op 30- en 50km-wegen
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