
Notulen verkeerscommissie 
25 september 2018 
 
Aanwezig:       Afwezig: 
Johan Bekkering      Daniel Moek 
Henk Boelens       Gerwin Venema 
Frans Wigchering 
Carola Vedder 
Zwanette Toxopeus 
 
 
1.      Welkom en verslag vorige keer 
Johan heet iedereen welkom. Frans Wigchering komt vanuit de OR de verkeerscommissie versterken. 
Het verslag van de vorige keer is akkoord. 
 
2.     Voorterrein 
Johan vertelt dat een kleine commissie er verder mee gaat. We zullen van het verloop op de hoogte 
worden gehouden.   
 
3.  Ingekomen Post e.a. 
VVN Participatiepunt 
Josien heeft school tijdens de vorige school aangemeld. Verder nog niets vernomen. We wachten af.  
 
4.  Verkeersweek 

 School-thuis-route. Qbuzz is geweest. Johan was er bij en vond het erg leuk. Zeker voor 
herhaling vatbaar.  

 11 oktober hebben groep 7 en 8 het dode hoek project. 

 Dit jaar is er ook weer streetwise. 14 en 16 mei 2019 
 
5.  Fietscontrole 
Doen we het alleen of toch met behulp van Ronalt Vrieling. De datum voor de controle is 30 oktober 
om 08.45 uur en de hercontrole is op 13 november om 08.45 uur. 
Groep 6 alleen verlichting en groep 7 complete fiets.  
Henk, Daniel, Carola en Zwanette en eventueel Frans zullen de controles doen.  
Henk regelt de klasselijsten en geeft aan Anja datum fietscontrole door voor de nieuwsbrief. 
 
6.  Praktisch verkeersexamen 
Het praktisch verkeersexamen zal gehouden worden op 15 mei 2019. Carola en Zwanette nemen 
contact op met de buitenscholen. Eexterveen en Eext zullen weer mee doen. Anloo waarschijnlijk 
niet.  
Route zal aangepast worden. Er wordt niet meer geëindigd bij de Ekiwoek maar de kinderen moeten 
bij het kruispunt linksaf slaan zodat ze direct bij het schoolplein zijn om hun fietsen veilig weg te 
kunnen zetten.  
Carola heeft nog evaluatiepunten. Misschien een whatsapp groep aanmaken voor die dag met alle 
nummers van de vrijwilligers. Afgelopen jaar fietste een kind verkeerd en was even kwijt. Johan 
merkt op dat je dan weer heel veel contacten in je lijst hebt. Op de lijst staat een telefoonnummer. 
We laten het zo.  
  

 



7.  Wvttk 
Frans brengt de verkeersgevaarlijke situatie voor fietsers bij binnenkomst Annen vanaf de 
Spijkerboorsdijk, in. Daar moeten de fietsers oversteken om hun route te vervolgen.  Door de bomen 
slecht zicht. Automobilisten rijden behoorlijk hard het dorp in.  
Henk vraagt na bij Anja of wij hier iets mee moeten. Frans zal dit ook in de OR naar voren brengen.  
 
8.           Volgende vergadering 
29 januari 2019  OBS de Eshoek, aanvang 20.00 uur. 
 
 


