
, r— T T ' C ^ * ' 

V E 1 L I G V E R K E E R 

Gemeente Woerden 11.000688 

Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

18/01/2011 
RAAD 

n n < ö fi 
W W I J 1. jr %. £ 

w 18JANJ01L 
W V»» <w» »_ƒ 

'Bert-iAJ M^ 8 

WERKPLAN 2011 

VEILIG VERKEER NEDERLAND 
AFDELING HARMELEN 



INHOUDSOPGAVE 

1 Inleiding 

2 Samenstelling bestuur 

3 Adressen 

4 Verkeersbrigadiers 

5 Verkeersregelftars 

6 Fietsverkeersexamen basisscholen 

7 De scholen zijn weer begonnen 

8 Veilig verkeer rond de school 

9 Campagne septembermarkt 

10 BROEMrit 

11 Fietsverlichtingscontrole 

12 Affiches ophangen 

13 Financiën 

14 Begroting activiteiten 



1 Inleiding 

De afdeling Harmelen van de vereniging "Veilig Verkeer Nederland" (WN) wil met dit 
werkplan de verkeersveiligheid bevorderen en wel toegespitst op de kern Harmeien van de 
gemeente Woerden. 
Wij willen in dit werkplan de landelijke visie van de vereniging ten aanzien van verkeer en 
verkeersveiligheid vertalen in acties. 
Als W N zullen we ook dit jaar met gemeente en politie activiteiten organiseren die naar onze 
verwachting er toe zullen bijdragen dat de verkeersveiligheid zal toenemen. 
Onze inspanning is er op gebaseerd dat agressie in het verkeer zal afnemen en dat er op 
respectvolle en verantwoordelijke wijze wordt deel genomen aan het verkeer. We moeten ons 
er op toeleggen alle verkeersdeelnemers dwz. de voetganger, fietser, bromfietser en 
automobilist, zich aangesproken voelen en zich steeds meer op een verantwoordelijke manier 
gedragen ten opzichte van de overige weggebruikers. 
Als WN-afdeüng Harmeien willen wij dit doen d.m.v. voorlichting, scholing en bijscholing van 
alle verkeersdeelnemers. Wij willen dit in samenwerking doen met de scholen, gemeente, politie 
en met inwoners die zich betrokken voelen met de verkeersveiligheid. 
Wij hopen en vertrouwen dat onze activiteiten bouwstenen mogen zijn voor een veilige 
"verkeerssamenleving" 
Periodiek heeft W N overleg met een vaste verkeerskundige beleidsmedewerker van de 
gemeente Woerden over verkeerszaken. Het gaat hierbij om lopende zaken, maar ook worden 
er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeer besproken. 
De gemeente betrekt W N ook actief bij de vorming van beleid en bij het oplossen van 
verkeersonveilige situaties. 
Het "Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht" geeft jaarlijks een werkplan uit. Vanuit dit 
werkplan kunnen gemeente en W N activiteiten ontplooien en uitvoeren die door het ROV 
financieel worden ondersteund. 

2 Samenstelling bestuur WN-afdeling Harmelen per 01-01-2011 

Voorzitter: Dhr. J.C. Wesseloo / Johan, Standerdmolen 17, 
3481 AE Harmelen. 

Secretaris: Vacature per 1 maart 2008 
De vacature wordt door de voorzitter waargenomen. 

Penningmeester: Dhr. G. Schoonderbeek/Gijs, Standerdmolen 12, 
3481 AG Harmelen. 

Coördinator Vacature per 01-09-2010 

Verkeersbrigadiers: 

Bestuurslid: Vacature per 01-12-2010 

Bestuurslid: Dhr. T.G.M. Miltenburg / Theo, Korenmolen 86, 
3481 AW Harmelen. 

Wij zijn als afdeling nog steeds op zoek naar een secretaris. De taakomschrijving van de 
secretaris zien we als volgt: 
Een secretaris fungeert als een de spin in het web. De secretaris voert de correspondentie, stelt 
de agenda's op en maakt de verslagen van de bestuursvergaderingen. 
Overige taken kunnen in overleg met de andere bestuursleden verdeeld worden. 
Verder is er dringend behoefte aan twee nieuwe bestuursleden die de drie nog resterende 
bestuursleden komen versterken. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de voorzitter. 
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3 Adressen 

Plaatselijk: 
Veilig Verkeer Nederland (WN) afdeling Harmelen: 
p/a Dhr. J.C. Wesseloo 
Standerdmolen 17 
3481 AE Harmelen 

Landelijk 
Veilig Verkeer Nederland (WN): 
Stationsstraat 79A 
3811 MH Amersfoort 
Postbus 66 
3800 AB Amersfoort 
Tel. 088 524 88 00 
Fax 088 524 88 99 

Basisonderwijs: 
Afdeling Harmelen werkt veel samen met de basisscholen in Harmelen. Deze scholen zijn: 
Openbaar onderwijs : De Horizon, Hendriklaan 3-5 

Protestants-christelijk : De Fontein, lokatie Willem-Alexanderlaan 2 
onderwijs : De Fontein, locatie Schoollaan 8-10 

Rooms-katholiek : De Notenbalk, Mauritshof 1 
onderwijs : Sint Bavoschool, Schoollaan 4-6 

4 Verkeersbrigadiers 
Bij de basisscholen zijn er nog maar twee klaar-overposten om de leerlingen veilig over te 
zetten van huis naar school v.v. Dit wordt door een bestuurslid gecoördineerd. Iedere post 
heeft een sectiehoofd, dat als taak heeft, te zorgen voor voldoende verkeersbrigadiers. 
Het geeft jaarlijks meer problemen om alle posten bezet te krijgen. De post W. A-laan en 
Kerkweg zijn opgeheven. Vrijwilligers worden een schaars goed. De verkeersbrigadiers 
ontvangen een instructie van de politie vóór zij mogen worden ingezet. 
Momenteel zijn er in Harmelen ca. 40 volwassen-verkeersbrigadiers en 40 
jeugdverkeersbrigadiers werkzaam. 
Begroting: Totaal € 700,00 
Vrijwilligers ca. 1000 uren. (door de verkeersbrigadiers en bestuur WN-afdeling). 

5. Verkeersregelaars. 
Het is verplicht om bij evenementen zgn. verkeersregelaars in te zetten. 
Dit zijn mensen die een instructie hebben gehad van de politie. Ongeveer 45 verkeersregelaars 
van W N zullen op verzoek van de Stichting Avondvierdaagse worden ingezet bij de 
plaatselijke avondvierdaagse. De instructie moet wel ieder jaar opnieuw gevolgd worden. Dit 
blokkeert de deelname van vrijwilligers. De organisatie is in handen van een WN-vrijwilliger. 
Begroting €10,00 
Vrijwilligers ca.200 uur. (door verkeersregelaars en bestuur WN-afdeling). 

6 Fietsverkeersexamen basisscholen 
Op de basisscholen wordt momenteel verkeersles gegeven met behulp van onder andere de 
volgende lesmethode. 
- Straatwerk (voor groep 1 t/m 4) 
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- Op voeten en fietsen (voor groep 5 en 6) 
- Jeugd verkeerskrant (voor groep 7 en 8) 
- Wijzer door het Verkeer 
Groep 7 (± 115 leerlingen) van de basisscholen doet verkeersexamen; de organisatie hiervan 
berust bij het bestuur van WN. Schriftelijk Verkeersexamen wordt op de landelijk 
vastgestelde datum (14 april 2011) op de scholen gedaan. Het nakijken van het schriftelijk- en 
praktisch Verkeersxamen wordt onder verantwoording van de lokale WN-afdeling gedaan. 
Aan het praktisch Verkeersexamen werken de politie en bestuursleden van de WN-afdeling 
mee. Daarnaast is een aantal ouders van leerlingen (controleposten tijdens praktisch examen) 
actief bij het examen betrokken. De politie verleent medewerking bij het praktische gedeelte 
van het examen. De leerlingen mogen alleen op een door de politie goedgekeurde fiets examen 
doen. De politie deelt als afsluiting de diploma's uit in de klassen 
Begroting: Totaal € 650,00 
Vrijwilligers ca. 160 uren. (door ouders en bestuur WN-afdeling) 

7 De scholen zijn weer begonnen 
Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt er landelijk extra aandacht aan het verkeer en de 
verkeersveiligheid van de schoolroute gegeven. Op de schoolroutes worden affiches op 
sandwichborden geplaatst. Op de basisscholen in Harmeien komt meestal in de tweede 
schoolweek het verkeer en de verkeersveiligheid aan de orde. Per groep wordt op niveau les 
gegeven en activiteiten ontwikkeld. Materiaal wordt besteld bij het hoofdkantoor van W N en 
wordt aan de scholen ter beschikking gesteld. 
De gemeente Woerden zorgt voor het plaatsen van "straatreclame" waaronder spandoeken op 
de invalswegen en aandachtsborden nabij de scholen. 
Begroting: Totaal € 00,00 
Vrijwilligers: 1 uur (door bestuur WN-afdeling) 

8 Veilig Verkeer Rond de school 
De veiligheid van de schooljeugd is belangrijk. Daarom worden er in samenwerking met politie, 
scholen en verkeersbrigadiers acties gehouden. Jaarlijks wordt er een plan gemaakt; deze 
activiteit heeft betrekking op de verkeersdeelnemers die bij en rond de scholen 
verkeersonveilige situaties veroorzaken. Ouders en verzorgers worden aangesproken op 
verkeersonveilig gedrag t.a.v. vervoer van kinderen waaronder onjuist parkeren. 
Dit kan onder meer door op een vanuit de ouderraad georganiseerde avond aan de ouders een 
toegesneden programma aan te bieden. Wij zullen de ouderraden daarover benaderen en onze 
diensten aanbieden. 
Ook de politie heeft rond dit thema een voorlichtende en preventieve rol. 
Begroting: Totaal € 20,00 
Vrijwilligers ca. 20 uren. (door bestuur WN-afdeling) 

9 Campagne Septembermarkt. 
Tijdens de jaarmarkt in Harmeien die in september wordt gehouden, streven wij er naar om 
weer voor een actuele WN-actie aandacht te krijgen. Ook zullen wij als WN-afdeling juist op 
de septembermarkt waar veel publiek komt, aandacht vragen voor de verkeersonveiligheid in 
het algemeen o.a. duurzaam veilig, agressief verkeersgedrag, schoolomgeving, 
verkeersbrigadiers enz. Jaarlijks spelen we in op actuele situaties. 
Begroting: Totaal € 800,00 
Vrijwilligers ca. 40 uren. (door bestuur WN-afdeling) 

10 BROEM-seniorenrit 
Dit is een rijvaardigheidstest voor de 50-plusser, deze BROEM-rit (BReed Overleg ouderen En 
Mobiliteit) is samen met ANWB en BOVAG opgezet. 
Een daartoe opgeleide rij-instructeur rijdt mee in de auto van de deelnemer en geeft na afloop 
adviezen over rijstijl en rijgedrag. Ook wordt een instructie gegeven over nieuwe 
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verkeersregels. Een gehoortest en oogtest wordt gedaan evenals een test op het 
reactievermogen. Aangezien de verkeersregels op gezette tijden worden gewijzigd, is ook 
daarom deze BROEM-rit een heel goede vorm van bijscholing om de verkeersveiligheid te 
bevorderen. In principe wordt de BROEMrit om de twee jaar in Harmeien door de afdeling 
georganiseerd. 
In het najaar van 2011 wil de WN-afdeling weer een BROEM-rit organiseren. Daartoe zal op 
o.a. op de septembermarkt hiertoe actie gevoerd worden. De deelnemers betalen een eigen 
bijdrage in de kosten. 
Begroting: Totaal € 990,00 
Vrijwilligers ca. 30 uren. (door bestuur WN-afdeling) 

11 Fietsveriichtingcontrole 
In het najaar wordt er een door WN-afdeling Harmeien georganiseerde 
fietsveriichtingcontrole gehouden op de uitvalswegen van Harmeien. Het motto is: " Fiets 
verlicht - Laat je zien ". De actie is gericht op de eigen veiligheid en die van de andere 
weggebruikers. De verlichtingcontrole wordt door de politie gedaan. Degene waarvan de 
verlichting in orde is ontvangt ter plekke van het WN-bestuur een attentie. Er worden ca. 250 
fietsen gecontroleerd. 
Begroting: Totaal € 70,00 
Vrijwilligers ca. 14 uren. (door bestuur WN-afdeling) 

12 Affiches 
Op de toegangswegen van Harmeien zijn 16 affichedragers geplaatst. De gemeente Woerden 
zorgt voor het plaatsen van de affiches die veelal corresponderen met de provinciale 
activiteiten. Begroting: Totaal € 50,00 (kosten van de posters) 

13 Financiën 
Over het kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht opgesteld volgens de richtlijnen van 
WN-Amersfoort en ingediend bij W N en de gemeente. De gemeente kent jaarlijks een 
subsidie (werkbudget) toe aan de WN-afdeling van Harmeien. De gemeente kan van het 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht een financiële bijdrage ontvangen. In onze 
begroting van 2011 is uitgegaan van genoemde bijdrage. 
De meeste activiteiten worden jaarlijks georganiseerd, een enkele activiteit om de twee jaar en 
andere wanneer de omstandigheden dit vereisen. Jaarlijks zullen we ons werkplan toetsen aan 
de actuele vragen van de verkeersveiligheid in Harmeien. 
De onder 15 "Begroting Activiteiten 2011" genoemde bedragen betreffen: 
- kosten van de benodigde materialen, 
- kosten verkeersexamens 
- uitgaven voor attenties 
- kosten gemaakt door de bestuursleden 
- onkosten die de vrijwilligers maken voor de activiteiten 
Niet in de begroting zijn opgenomen: 
- kosten secretariaat zoals telefoon, porti en kopieerkosten 
- vergaderkosten 

14 Begroting Activiteiten 2011 (in € ) 
Verkeersbrigadiers 700,00 
Verkeersregelaars 10,00 
Verkeersexamen 650,00 
De scholen zijn weer begonnen 00,00 
Veiligheid rondom de scholen 20,00 
Campagne op septembermarkt 800,00 
BROEMrit 900,00 



Fietsverlichtingscontrole 70,00 
Affiche 50,00 

totaal € 3200,00 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Harmeien 
Januari 2011 
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INLEffttNQ 
De Afdeling Harmelen van de vereniging "Veilig Verkeer Nederland" (WN) wil met dit 
jaarverslag de leden en officiële instanties informeren over de activiteiten die wij als afdeling in 
de kern Harmeien hebben uitgevoerd in 2010. 
Diegenen die het jaarverslag digitaal wensen te ontvangen kunnen dat opgeven bij de 
secretaris. 

SAMENSTELMNfi BESTTTTJR 

In de loop van 2010 zijn er wijziging geweest in de samenstelling van het bestuur. 

Voorzitter : dhr. J.C. Wesseloo / Johan. Standerdmolen 17, tel. 442641 

Secretaris : Vacature per 1 maart 2008 

Waarneming door de voorzitter 

Penningmeester : dhr. G. Schoonderbeek / Gijs, Standerdmolen 12, tel. 424493 

Coördinator : mw. L.P. J. van Leeuwen-Robbers / Lilian, Berkenlaan 60, tel 444222 
Verkeersbrigade (bestuurslid tot 01-12-2010) 
Bestuurslid : mw. H. Verhoeven-Jonkers / Hennie, Margrietstraat 20, Montfoort, 

tel. 446630 (bestuurslid tot 01-09-2010) 
Bestuurslid : dhr. T.G.M. Miltenburg / Theo, Korenmolen 86, tel. 443013 

Het bestuur heeft in 2010 zesmaal vergaderd. De besluiten uit de bestuursvergaderingen zijn in 
de vorm van een notulen vastgelegd en veelal in werkgroepverband nader uitgewerkt. 
Veel zaken worden daarnaast telefonisch besproken. 

WEBSITE 
Om belangstellenden de mogelijkheid te bieden actuele informatie over de afdeling in te 
winnen is er een website beschikbaar. De invulling en actualisering gebeuren door leden van 
het bestuur. 
De website is te vinden onder: http://www.wnharmelen.nl 

GEMEENTE WOERDEN 
Als W N bestuur afdeling Harmeien hebben wij al weer jarenlang periodiek overleg met een 
verkeerskundig beleidsmedewerker van de gemeente Woerden. Besproken worden de 
verkeersonveilige situaties in Harmeien alsook andere onderwerpen die verband houden met 
de doelstelling van WN. 
De volgende punten zijn in 2010 aan de orde geweest: 

- Verkeersborden nabij het zebrapad in de Dorpsstraat 
- Verkeersveiligheid op de Groenendaal 
- Kruispunt Groenendaal-Uithof 
- Verkeersveiligheid op de Stadhoudershof in verband met voorgenomen herinrichting 
- Zebrapaden in de dorpskern 
- Fietsers op het trottoir 
- Het markeren van "Schoolgebied" 
- Scootmobielcursus i.s.m. afdeling WMO van de gemeente Woerden 
- Verkeersonveiligheid rond de RK school 'de Notenbalk' 

http://www.wnharmelen.nl


- Verkeersonveiligheid rond de Schoollaan 
- Verkeersveiligheid op de Johan Frisolaan 
- Fietsverüchtingscontrole in dec. 2010 
- Verkeersexamen, Caravancontrole, Scootmobielcursus, ANWB-Streetwise, 

Avondvierdaagse 

AFFICHEDRAGERS 
Op toegangswegen zijn affiche dragers langs de rijbaan geïnstalleerd, momenteel zijn er in 
Harmeien 20 affiche dragers. Regelmatig wordt er door dhr. Antoon van Vliet (voormalig 
bestuurslid en nu actieve vrijwilliger) nieuwe affiches op geplakt. De affiches corresponderen 
met de acties die op de campagne kalender van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Utrecht (ROV) staan. De heer van Vliet heeft, na zeer vele jaren actief te zijn geweest voor 
W N , in het najaar zijn werkzaamheden voor de afdeling beëindigd. 

VfffiKF.F>RSF,XAMEN 
De leerlingen van groep 7 van de 4 basisscholen (114 leerlingen) hebben ook in 2010 
verkeersexamen gedaan. Voorafgaand aan het praktische verkeersexamen, hadden de 
leerlingen al op 15 april het landelijk theoretische gedeelte afgelegd. Dit theoretische gedeelte 
is op school in de klas gemaakt. 
W N kiest van te voren de thema's welke geëxamineerd zullen worden. Elk thema bestaat uit 
een aantal foto's met vragen. Het examenmateriaal wordt daags van te voren bij de scholen 
afgegeven. Het theoretische examen werd nagekeken en gecorrigeerd door bestuursleden van 
W N . Leerlingen die het theoretische gedeelte niet hebben gehaald krijgen een herkansing 
aangeboden. Dit gebeurt in overleg met de betreffende leerkracht. 
Twee weken voor het praktische verkeersexamen zijn door de politie met assistentie van enige 
bestuursleden de fietsen gecontroleerd. Indien die in orde waren kregen de fietsen de bekende 
OK-sticker en die mochten bij het praktische verkeersexamen gebruikt worden. Bij 
geconstateerde mankementen was er ruim tijd om die te verhelpen. 
Het praktische verkeersexamen is met ondersteuning van de politie en met behulp van een 
groot aantal controle-ouders afgenomen. 
Alle leerlingen legden dit jaar het theoretische- en praktische gedeelte van het examen met 
succes af. 
De geslaagden hebben een verkeersdiploma ontvangen dat door de wijkagent van de politie in 
de klassen is uitgereikt. Een bestuurslid heeft een verkeersspel uitgereikt. 

VFWiayRSBRIGADIERS 
De afdeling coördineert de 2 brigades bij de basisscholen in Harmeien. In totaal zijn er nu 40 
volwassen- en 59 jeugdverkeersbrigadiers in Harmeien actief. 
Om zelfs de resterende beide posten met volwassen verkeersbrigadiers te bemannen wordt 
steeds moeilijker. Als indicatie: Enige jaren geleden waren er nog ruim honderd 
verkeersbrigadiers actief. 
Vanzelfsprekend wordt met deze situatie de verkeersveiligheid van de kinderen en andere 
weggebruikers niet bevorderd. In de schoolkranten/nieuwsbrieven is er door de scholen 
herhaaldelijk opgewezen dat het veilig overzetten van de kinderen een verantwoordelijkheid is 
en blijft van de ouders. 

ACTIVITEITEN in samefwerkfrfi m*ft de BASISSCHOLEN 
Een belangrijke activiteit is de contacten met de basisscholen in Harmeien te continueren. 
Aandachtspunten zijn de verkeersveiligheid rondom de school en op de schoolroutes. 
Dit is niet alleen voor de kinderen van belang maar ook voor de ouders. 
Activiteiten op het gebied van voorlichting en signaleren van verkeersonveUige situaties bij de 
scholen hebben voortdurend onze aandacht. 



De actie "de scholen zijn weer begonnen" wordt at weer enige jaren verzorgd door de 
gemeente Woerden. Op de toegangswegen naar het dorp worden er spandoeken opgehangen 
en nabij de scholen worden er borden geplaatst. 

CARAVANCONTROLE 
Op zaterdag 8 mei 2010 heeft er een caravancontrole plaatsgevonden. De controle was gratis. 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Harmeien organiseerde deze keuring in samenwerking met 
Carrosseriebedrijf Van Wiggen, de ANWB, de Politie en Autorijschool Miltenburg. 
De technische controle op remmen, verlichting, gasslangen, lekstroomcontact, leeftijd van de 
banden etc. werd uitgevoerd door deskundigen van genoemde organisaties, terwijl 
rijschoolhouder Theo Miltenburg nog aanwijzingen heeft gegeven hoe achteruit te rijden. 
Er is gewerkt aan de hand van een controlelijst. 

VERKEERSREGELAARS 
Aan de lokale avondvierdaagse wordt ieder jaar assistentie verleend op het punt van de 
verkeersveiligheid. Ieder jaar zijn er ongeveer 45 verkeersregelaars nodig die er mede voor 
zorgen dat de deelnemers van de avondvierdaagse veilig hun route kunnen wandelen. 
Ina van Schajik organiseert, als vrijwilliger van W N , de door de politie gegeven verplichte 
instructie van de verkeersregelaars. Zij heeft overleg met vertegenwoordigers van de Stichting 
Avondvierdaagse over het rooster met de bijbehorende locaties. 
Gezien dat de cursus elk jaar opnieuw moet worden gevolgd vormt dit een blokkade om 
telkens weer als verkeersregelaar mee te doen. Het werven van voldoende vrijwilligers wordt 
hierdoor steeds lastiger. 

SEPTEMBERMARKT 
Ook dit jaar was W N weer present op de septembermarkt. Die dag is een ideale gelegenheid 
om het publiek te ontmoeten en te attenderen op onze activiteiten. 
Op de Kerkweg hadden we een kraam. Marktbezoekers konden meedoen aan een quiz en 
daarmee hun kennis toetsen aan de meest recentelijke verkeersregels. Voor de winnaar was er 
een mooie plant. Er waren gele WN-veiligheidshesjes en er was verlichtingsmateriaal te 
koop. Verder hebben we veel promotiemateriaal kunnen uitreiken. 

SCOOTMOBIELCURSUS 
Op 26 oktober heeft WN-afdeling Harmeien in samenwerking met de Gemeente Woerden 
afdeling WMO een cursus voor beginnende en ervaren scootmobielers georganiseerd. 
Het motto was: 'Zelfverzekerd het verkeer in met de scootmobiel' 
Veel mensen hebben een scootmobiel, maar blijken die niet te gebruiken. Simpelweg omdat ze 
het moeilijk vinden om de scootmobiel te besturen. Dat is jammer, want juist de scootmobiel 
biedt mensen die slecht ter been zijn meer bewegingsvrijheid. Veilig Verkeer Nederland vindt 
het belangrijk dat iedereen zo veilig en zo lang mogelijk mobiel blijft. Met de sootmobielcursus 
wil W N lettertijk en figuurlijk de mensen op weg helpen. 

ANWB-STREETWISE 
Op 1,2,4 en 5 november is de ANWB met een spannend nieuw verkeersprogramma op de 
scholen geweest. ANWB Streetwise leert kinderen van groep 1 t/m 8 door het oefenen met 
praktijksituaties om beter om te gaan met het huidige verkeer. 
WN-afiieling Harmeien en de schoolleiding vinden het belangrijk die 'straatwijsheid' mee te 
geven en hebben de kinderen graag ANWB Streetwise aangeboden. Wethouder mevrouw T. 
Cnossen heeft de openingsceremonie verricht. 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen; voor alle groepen namelijk een gepast onderdeel. 



1 Toet toet voor groepten 2 
2 Blik en klik voor groep 3 en 4 
3 Hallo auto voor groep Sen 6 
4 Trapvaarétgvoor groep7 en 8 
De instructies zijn door professionele instructeurs van de ANWB gegeven. Na afloop van 
ieder onderdeel is er een groepsfoto gemaakt. 

F1ETSVERUCHTINGCONTROLE 
De fietsveriichtingscontrole is ook dit jaar door de afdeling georganiseerd.(15 december) In 
samenwerking met en onder aanvoering van de beide wijkagenten van de politie is de controle 
gehouden, onder het motto "Fiets verlicht - Laat je zien". 
Losse lampen zijn tegenwoordig ook toegestaan. De conclusie is dat er al veel gebruik van 
gemaakt wordt. Ondanks dat er van te voren een aankondiging in de pers had plaatsgevonden 
viel het op dat er toch nog veel kinderen zonder voor- of achterlicht of zelfs geheel zonder 
licht op hun fiets naar school gaan. 
Op de schoolroutes Haanwijk en Dorpsstraat werden door de politie 24 bekeuringen 
uitgeschreven. Jongelui die hun identiteitsbewijs niet konden tonen moesten die later op het 
politiebureau laten zien. 

VRIJWILLIGERS 
De bestuursleden mevr. H. Verhoeven en mevr. L. van Leeuwen hebben, na jarenlange trouwe 
dienst, in het najaar van 2010 hun werkzaamheden als bestuurslid beëindigd. In de 
bestuursvergadering van december is afscheid van hen genomen. De beide dames zijn bereid 
om te blijven assisteren bij de uitwerking van de activiteiten. 
Het vinden van nieuwe bestuursleden wil ondanks vele, vele pogingen niet lukken. 
Wel is het gelukt om nog twee dames bereid te vinden te helpen bij de uitvoering van de 
activiteiten. 

ACTTVITEITEN VOOR 2011 
De activiteiten voor 2011 worden opgenomen in het "Werkplan 2011" 
Enige punten hieruit zijn alvast te noemen. 
- Het verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 van de basisscholen. 
- BROEMrit voor 50+ 
- W N profiteren als aanspreekpunt op het gebied van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld 

door aanwezig te zijn op de septembermarkt. 
- Fietsveriichtingscontrole 

Vooruitkijken naar 2011 betekent ook inspelen op veranderingen tav. wetgeving en 
infrastructuur, om toch vooral de verkeersveiligheid in de kern Harmeien te bevorderen. 

AFSLUITING. 
Met dit verslag hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gebracht met de 
ontwikkelingen en activiteiten van de afdeling. Met eventuele vragen over de activiteiten of 
over het jaarverslag kunt u uiteraard terecht bij één van de bestuursleden 

Bestuur W N afd. Harmeien, januari 2011, 
Johan Wesseloo, voorzitter en secretaris ad hoc. 


