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INLEIDING 

“Veilig Verkeer Nederland“ (VVN) afdeling Harmelen wil met dit jaarverslag de leden, 

donateurs en officiële instanties informeren over de activiteiten die wij als afdeling in de kern 

Harmelen van de gemeente Woerden hebben uitgevoerd in 2017. 

Diegenen die het jaarverslag in het vervolg digitaal willen ontvangen kunnen dat opgeven bij 

de secretaris. E-mail: j-en-i.wesseloo@hetnet.nl 

 
SAMENSTELLING BESTUUR 

 

De samenstelling van het bestuur per einde  2017: 

 

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

Secretaris : Vacature, waarneming door de voorzitter 

Penningmeester : dhr. H.L.J. van Loo / Huib, Ambachtsheerelaan 3A, tel. 443475 

Bestuurslid : dhr. T.G.M. Miltenburg / Theo, Korenmolen 86, tel.  443013 

Bestuurslid               : dhr. W.C.J. de Lange / Jan, Middenmolen 9, tel. 443842 

Bestuurslid               : dhr. J. Zuijdendorp / Jaap, Dorpsstraat 118, tel. 06-290267022 

 

Het bestuur heeft in 2017 vijfmaal vergaderd.  

Van de bestuursvergaderingen worden verslagen gemaakt.  

Veel zaken worden daarnaast telefonisch besproken en/of digitaal afgehandeld. 

   
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 een lid van 

het bestuur. Wij zijn aangesloten op de landelijke website van VVN. 

Onze afdelingswebsite is te vinden onder: www.harmelen.vvn.nl 

 
FACEBOOK 

Ook op Facebook kan men ons volgen om op de hoogte te blijven van alle ins- en outs. 

https://www.facebook.com/Veilig-Verkeer-afd-Harmelen 
 
GEMEENTE WOERDEN  

Als VVN bestuur afdeling Harmelen hebben wij al jarenlang periodiek overleg met een vaste 

verkeerskundige beleidsmedewerker van de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente 

Woerden. Besproken worden behalve de verkeersonveilige situaties in Harmelen ook andere 

onderwerpen die verband houden met de doelstelling en missie van VVN.  

De volgende punten zijn in 2017 aan de orde geweest: 

- Verkeerssituaties rond de Provinciale Randweg waaronder kruising met  Haanwijk 

- Verkeer over de Groenendaal 

- Stopverbod op de Wilhelminalaan. 

- Verkeersexamen voor de leerlingen van de basisscholen 

- Caravancontrole 

- Lasergun-actie 

- Campagne op de Septembermarkt  

- Cursus Opfrissen Rijvaardigheid 

- Fietsverlichtingscampagne op de vier basisscholen. 

 

In mei heeft er samen met de vaste beleidsmedewerker een schouw plaatsgevonden bij de 

locatie Hofbrug en rond het scholencomplex aan de Hendriklaan. 

Het merendeel van de activiteiten van de afdeling is ook dit jaar mogelijk gemaakt door 

subsidie van de gemeente Woerden. 

http://www.harmelen.vvn.nl/
https://www.facebook.com/hotelspecialsnl
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VERKEERSVISIE 2030 

De gemeenteraad van Woerden heeft het College gevraagd een Verkeersvisie 2030 op te 

stellen. Na een aantal besprekingen in de participatiegroep is er overeenkomst binnen de 

groep bereikt over de missie en visie. Daarna is de Visie aangeboden aan het college. De 

Verkeersvisie 2030 is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.  

VVN-afd. Harmelen heeft als deskundige partij deelgenomen aan de besprekingen. In 2018 

zal er verder gewerkt worden aan de Strategie. 

 
LASERGUN-ACTIE 

Eind maart is er een lasergunactie gehouden.  

Op 16 locaties is op verschillende tijden met een geijkte lasergun de snelheid gemeten van 

passerende motorvoertuigen. Twee bestuursleden hebben van te voren een instructie gehad 

van de politie. Tijdens de actie ging bij de juiste snelheid een groene duim omhoog en als er 

te snel werd gereden, was er een naar beneden gerichte rode duim zichtbaar. 

De gemeten snelheden zijn geclusterd en in tabellen geplaatst met daarbij een procentuele 

verdeling van de resultaten. Deze zijn verstuurd naar de gemeente, politie en overige 

stakeholders. 

Het CDA-raadslid mevr. Toos van Soest heeft geassisteerd bij de actie met de groene/rode 

duim. 

Wat opviel is dat de snelheidsovertreders vaak  bestuurders zijn uit het dorp.    

 
CARAVANCONTROLE 

Op zaterdag 25 maart heeft er een caravancontrole plaatsgevonden. De controle was gratis. 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Harmelen organiseerde deze keuring in samenwerking met 

Carrosseriebedrijf Van Wiggen, Richo en Remco Severs van de ANWB, de Politie en 

Autorijschool Miltenburg. We mochten weer gebruik maken van de bedrijfshal van eigenaar 

Rene van Wiggen. Ook de kantine stond ter beschikking.  

De technische controle van 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 zijn 13 caravans gecontroleerd. Er is gewerkt aan de hand van een controlelijst. 

 
FIETSVERKEERSEXAMEN 

De leerlingen van groep 7 van de 4 basisscholen hebben ook in 2017 verkeersexamen gedaan. 

Het landelijke theoretische gedeelte is op 6 april op school in de klas gemaakt. Wethouder 

mevr. Margot Stolk heeft een praatje met de kinderen gehouden en het startsein gegeven. 

VVN kiest van te voren de thema’s die in het examen aan bod komen 

Elk thema bestaat uit een aantal foto's met vragen. Het examenmateriaal wordt daags van te 

voren bij de scholen afgegeven. Het theoretische examen is nagekeken en gecorrigeerd door 

bestuursleden en vrijwilligers van VVN. 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 enige bestuursleden en 

vrijwilligers de fietsen gecontroleerd. Indien die in orde waren, kregen de fietsen de bekende 

OK-sticker en die fietsen mochten bij het praktische verkeersexamen gebruikt worden. Bij 

geconstateerde mankementen was er ruim tijd om die te verhelpen. 

Het praktische verkeersexamen is op 12 april met behulp van een groot aantal controle-ouders 

afgenomen. 

De geslaagden hebben een Verkeersdiploma ontvangen dat door bestuursleden van de afd. in 

de klassen is uitgereikt.  
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WILHELMINALAAN 

Vanaf 21 augustus geldt er op de Wilhelminalaan vanaf de Raadhuislaan tot de Mauritshof aan beide 

zijden van de weg een stopverbod. 

Die morgen is een van de stopverbodsborden officieel onthuld door wethouder mevr. Margot Stolk 

Dit in bijzijn van de directieleden van de scholen, twee BOA’s, VVN en de pers. 

 

SEPTEMBERMARKT 

Ook dit jaar was VVN weer present op de Septembermarkt. Die dag is een ideale gelegenheid 

om het publiek te ontmoeten en te attenderen op onze activiteiten. 

Als publiekstrekker werd gebruik gemaakt van een reactietester. 

De marktbezoekers konden testen hoe lang hun reactietijd was, alvorens werkelijk te gaan 

remmen. Er was veel animo voor. 

Verder was er een doorzichtige box waarin zich een aantal BOB sleutelhangers bevonden. Er 

kon worden geraden hoeveel sleutelhangers er in de box zaten. Veel mensen hebben een 

poging gedaan. Al met al heeft de kraam van VVN veel aanloop gehad. 

. 
OPFRISSEN RIJVAARDIGHEID 

Op 3 oktober heeft de afdeling een cursus Opfrissen Rijvaardigheid gehouden. 

De inhoud van de cursus bestond uit: 

• Theorieles   Uitleg van nieuwe verkeersregels 

• Reactietest   Bent u nog wel bij de les? Bepalen van reactiesnelheid 

• Ogen- en gehoortest Controle bij opticien/audicien Reyer Lafeber 

• Praktijkrit   Met de eigen auto en met erkende instructeur 

Er waren dit jaar 15 deelnemers. 

 
LICHTBRIGADE 

De ANWB heeft aan de scholen een toolkit ter beschikking gesteld met daarin diverse 

materialen en gereedschappen waaronder o.a. voor- en achter lichten, batterijen en nog veel 

meer. 

Bestuursleden en vrijwilligers hebben de fietsen van de kinderen van groep 7 en 8 

gecontroleerd op verlichting, reflectors en op andere veiligheidsaspecten en indien nodig 

gerepareerd.  

Ook de provincie Utrecht en VVN hebben in 2017 extra ingezet op het onderwerp 

fietsverlichting. Hierbij was het voornamelijk de insteek om de signaalfunctie van 

fietsverlichting te benadrukken. Het hoofddoel van de campagne was het bevorderen van het 

gebruik van goed werkende fietsverlichting en reflectie.   

De kinderen kregen een leuke sleutelhanger. 

Het thema is dit seizoen ‘Ik val op!’ 

Op de website en facebook is de poster ‘Ik val op in Harmelen’ geplaatst. 

Ook op de prikborden bij de supermarkten is de poster opgehangen. 

 
REMWEGDEMONSTRATIE 

Op 30 oktober heeft er een door de Provincie en VVVN georganiseerde remwegdemonstratie plaats 

gevonden op de Uihof. (naast H2O)  De gedeputeerde van de provincie, de wethouder van verkeer 

mevr. M. Stolk, de politie en ambtenaren van de gemeente waren ook aanwezig. 

Er werd, aan het overigens beperkte aantal aanwezigen, gedemonstreerd dat bij een snelheid van 50 

km/uur de remweg beduidend langer is dan bij een snelheid van 30 km/uur.  

Er was belangstelling van de pers. 
 

HAPPY HOUR 

Om de contacten tussen vrijwilligers, directies en conciërges van de scholen en bestuur van VVN-

afd. Harmelen te onderhouden is er op 11 november een happy hour gehouden. 
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VRIJWILLIGERS 

Het bestuur krijgt veelal assistentie van een aantal vrijwilligers bij de diverse activiteiten.  

Zonder deze hulp zou de uitvoering van de activiteiten niet mogelijk zijn.  

Het is wel dringend nodig dat het aantal bestuursleden en vrijwilligers wordt uitgebreid. 

 
PERS 

Geregeld worden in de locale kranten door ons toegestuurde persberichten opgenomen. 

Daarmee worden de activiteiten en wetenswaardigheden onder de aandacht gebracht van een 

breed publiek. Evenals onze zoektocht naar bestuurleden en vrijwilligers. 

 
AANVERWANTE  AKTIES. 

  -      Begin januari is het Jaarverslag 2016 verstuurd naar leden, donateurs en stakeholders. 

- In mei en november zijn de Districtsledenvergaderingen bijgewoond. 

- De VVN- Kennisdag is bijgewoond 

- Er zijn veel mailtjes van bewoners mondeling en/of digitaal beantwoord. 

- Naar de politieke partijen is een voorstel verstuurd als bijdrage voor hun 

verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 

 
KERSTGROET 

Aan de leden en donateurs van de afdeling en overige relaties is een kerstgroet verstuurd 

 
ACTIVITEITEN VOOR 2018 

De activiteiten voor het komende jaar worden opgenomen in het “Werkplan 2018” 

Enkele onderwerpen hieruit zijn alvast te benoemen.  

- Het verkeersexamen voor leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen. 

- ANWB-Streetwise op de basisscholen voor alle kinderen. 

- VVN profileren als aanspreekpunt op het gebied van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld 

 door aanwezig te zijn op de septembermarkt en door beschikbaar te zijn als aanspreekpunt en 

vraagbaak voor het Dorpsplatform en voor individuele burgers. 

Door steeds minder beschikbare bestuurlijke capaciteit (menskracht) zal er in 2018 slechts 

een beperkt aantal acties uitgevoerd worden. 

 
AFSLUITING 

Met dit verslag hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de activiteiten 

van de afdeling. Met eventuele vragen over het jaarverslag of over de werkzaamheden van de 

afdeling kunt u terecht bij één van de bestuursleden. 

 

Bestuur VVN afd. Harmelen 

31 december 2017 

 

Johan Wesseloo, voorzitter en secretaris ad hoc. 

e-mail: j-en-i.wesseloo@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


