
Notulen verkeerscommissie 
2 oktober 2017 
 
Aanwezig:       Afwezig: 
Wim Boschma        
Johan Bekkering       
Gerwin Venema 
Henk Boelens 
Carola Vedder 
Josien Sterkenburg 
Zwanette Toxopeus 
 
1.     Welkom 
We verwelkomen twee potentiele nieuwe leden. Daniel Moek en Edwin vd Woude. Als Daniel en 
Edwin bij de verkeerscommissie willen komen, moeten ze zich wel aanmelden als verkeersouder bij 
VVN. 
 
2.     Agenda 
Fietskeuring 
Naar aanleiding van de mail van Ronalt Vrieling (extern) van 14 juli hebben wij besloten de 
fietskeuring zelf te gaan doen, eventueel met vrijwilligers van VVN.  Het gaat om de groepen 6 en 7. 
Groep 7 wordt de hele fiets nagelopen, groep 6 alleen de verlichting. Datum 10 oktober a.s. is krap. 
Datum voor de fietskeuring wordt woensdag 1 november a.s. om 8.45 uur, direct na het lezen. 
Herkeuring zal plaatsvinden op 15 november. Josien, Carola, Daniel en Zwanette gaan de fietskeuring 
doen. Henk en Zwanette gaan de herkeuring doen. Carola en Zwanette gaan contact opnemen met 
Eeske voor materiaal en eventueel vragen om vrijwilligers.  
Henk zorgt ervoor dat de ouders ingelicht worden en daarbij de checklist krijgen. Henk zal met Anja 
regelen dat de checklist op de site komt te staan.  
 
Door Anja is een pakket aangevraagd. Dit betreft een pakket van ANWB, lichtjesbrigade.  
 
3.     Kleuterplein 
Johan vertelt dat het project is goedgekeurd. Donderdag 5 oktober komt het bedrijf het kleuterplein 
opleuken, mits het weer meewerkt. Wij zullen de woensdagavond het plein schoonmaken.  
Henk stemt met Anja af over een eventuele feestelijke opening van het nieuwe kleuterplein. De 
bedoeling is in ieder geval dat groep 3 nog één keer op het kleuterplein mag spelen. Johan stemt met 
het bedrijf de datum af.  
 
4.  Digitaal archief 
Gerwin pakt het digitaal archief op. Via de cloud van school gaat niet werken. Hij gaat de 
mogelijkheden buiten de schoolomgeving verder uitwerken/regelen. Daarnaast zal Gerwin de 
binnengekomen stukken vanuit de mailbox gaan beheren 
Zwanette neemt het bijwerken van de verkeersmap voor haar rekening.  
 
5. Jaaragenda 
Wim vraagt of op maandag vergaderen nog akkoord is. Meerderen geven aan dat dinsdag beter is. 
Besloten wordt om de ene keer op maandag en de daaropvolgende keer op dinsdag te vergaderen.  
 
Wim merkt op dat voor nu alles loopt en het niet echt nodig is om iedere maand bijeen te komen. 
Afgesproken wordt dat de eerstvolgende reguliere vergadering gehouden wordt op 30 januari 2018 
om 19.30 uur. Mocht er wel eerder een vergadering nodig zijn dan kan dat snel genoeg worden 
ingepland. Vanaf januari zullen de verdere vergaderdata overlegd worden. 



 
Verkeersweek  
De verkeersweek staat vast. Het begint op maandag 21 mei 2018. 
 
Verkeersexamen 
Wim heeft de buitenscholen geïnformeerd over de datum van het praktisch verkeersexamen (23 mei 
2018) maar nog niet van allen een reactie ontvangen. Eext heeft meegedeeld dit jaar niet mee te 
doen. Zwanette en Carola zullen de buitenscholen nogmaals benaderen. 
 
6. Voorterrein sporthal en omgeving school 
18 oktober is er vanuit de CD weer een vergadering. Misschien dat de verkeerscommissie eerder 
bijeen moet komen in verband met een eventuele kiss&ride zone.  
 
7. Wvttk 
Wim, Josien en Johan geven aan na dit (school)jaar te stoppen.   
Daniel Moek treedt toe tot de commissie. Edwin vd Woude zit met wisseldiensten maar is in ieder 
geval beschikbaar voor hand- en spandiensten.  
 
8. Rondvraag 
Zwanette kaart het punt van de elektrische fietsen, het inschatten van de snelheid nog een keer aan.  
Wij als commissie gaan/kunnen daar voorlopig niets aan doen. Zal landelijk opgepakt moeten 
worden. 
  
9.     Actiepunten 
- registratie en inloggegevens nieuwe leden 
 
10. Volgende vergadering(en) 
Dinsdag 30 januari 2018 OBS de Eshoek, aanvang 19.30 
 
 


