
Notulen verkeerscommissie
1 mei 2017

Aanwezig: Afwezig:
Wim Boschma Carola Vedder
Johan Bekkering Josien Sterkenburg
Gerwin Venema
Zwanette Toxopeus
Henk Boelens

1.     Bespreking verslag van de vorige keer
Punten worden doorgenomen 

DVL 
Wim heeft contact gehad met Karin Pasjes. Het klopt dat DVL nog niet ingevuld 
kan worden. Ze zijn bezig met aanpassing van het systeem en deze heeft 
vertraging opgelopen. Ze hopen in week 20 hiermee klaar te zijn. De 
inloggegevens voor het digitale systeem zullen dan naar Anja worden gezonden. 
Daarna kunnen we de formulieren invullen. DVL zal tijdens de volgende 
vergadering (29 mei) hopelijk kunnen worden ingevuld en ingediend. 

2.     Binnen gekomen stukken (e-mail / post)
- Pakket veilig op de fiets (e-mail 16/02/17 VVN). Zwanette heeft Albert 
gevraagd maar hij weet het niet. Zwanette zal bij VVN informeren. 
- Fietsen met mobiel (email 5/4/17 van Anja). Henk heeft de mail doorgezonden 
naar de leerkrachten maar nog geen reactie ontvangen.
 - “doet u weer mee” (mail 14/4/17 van Anja). Lichtjesbrigade van ANWB voor 
oktober 2017. Johan vraagt deze aan.

3.     Omgeving rondom school
Wim en Johan zijn geweest bij de vergadering van dinsdag 2 mei. Opkomst was 
slecht. De zorg is het beachvolleybalveld. Deze wordt maar 3 maanden gebruikt 
(alleen de sportverenigingen mogen er gebruik van maken). De overige 9 
maanden ligt het er maar wat bij en zal het geen eyecatcher zijn. Voorstel Wim: 
Ruil de jeu de boules baan en het beachvolleybalveld om. Hangjeugd is dan ook 
bij het bankje van de jeu de boules baan weg. Er moet dus een nieuw plan 
worden gemaakt. Met andere woorden. Het gaat nog wel even duren. 
Er is ook nog steeds de wens voor een kiss&ride bij school. Dit kan pas als de 
plannen verder duidelijk/definitief zijn. Hangt ook van het budget af.   

4.  Praktisch verkeersexamen 17 mei 2017
Er komen vrijwilligers van VVN maar zonder klok. 

Wim heeft de route aangepast. Post 11 komt nu ter hoogte van de Markeweg. 

Henk heeft vrijwilligers gevraagd maar nog geen reactie ontvangen. Voorstel is 
nu om in alle groepen vrijwilligers te vragen.

Eext en Eexterveen hebben hun leerlingenlijsten doorgezonden. 



Eexterveen heeft 22 deelnemers en Eext 16. Eext levert daarbij ook nog 7 
vrijwilligers. 

Henk zorgt voor de leerlingenlijst van groep 7.

Gerwin heeft tijdens de vergadering Anita Speelman van Eexterveen gevraagd, 
via facebook, om nog even het aantal vrijwilligers door te geven.
Zwanette zal dit verzoek ook nog per mail doen. 

Zwanette zal de route naar Eext en Eexterveen sturen.

Johan zal OV informeren over het fietsverkeersexamen.

Het telefoonnummer van Johan zal op de controlelijsten komen te staan. 

5. Streetwise
Patricia Dijkema en Johan Meiring weten er van. Gebruik weg bij het zwembad 
is geen probleem. Vorig jaar hebben we afzetlint gebruikt. Johan en Henk 
regelen afzetlint. 

Johan is 16 mei bij het zwembad aanwezig en Henk de 18de . Henk kan de 16de 
tot ongeveer 9.45 uur in de sporthal er bij zijn. 

Henk zal de leerkrachten nogmaals vragen de klassenouders in te schakelen.

Begeleiding door ons is niet noodzakelijk. ANWB regelt alles zelf. 

6. Rondvraag
-

7.     Volgende vergadering(en)
Maandag 29 mei 2017, OBS de Eshoek, aanvang 19.30


