Wat kunt U betekenen voor de verkeersveiligheid
in Baarn
1)

U kunt lid worden van VVN waarmee u tevens onze afdeling steunt
Voor €25,- per jaar bent u al lid van VVN en gelijktijdig steunt u
daarmee als lid ook onze afdeling. Als lid ontvangt u 4x per jaar het
VVN magazine ‘Veiligheid Voorop’.
Aanmelden kan via de website van VVN, maar ook via onze
afdeling.
2) U doet mee als vrijwilliger binnen onze afdeling

Wij zijn op zoek naar mensen die
als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan
de verkeersveiligheid in onze gemeente.
Lijkt het u leuk om als bestuurslid of als vrijwilliger mee te werken aan de verkeersveiligheid binnen onze gemeente, neem dan
contact op met de afdelingssecretaris via onderstaande e-mailadres
of telefoonnummer. Wij informeren u graag verder.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de
afdeling VVN Baarn?

Meer informatie over onze afdeling, onze plannen en onze activiteiten vindt u op onze website

www.vvnbaarn.nl
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de secretaris van onze afdeling via e-mail: secretaris@vvnbaarn.nl

Wat doet Veilig Verkeer Nederland (VVN)

VVN vindt dat iedereen in Nederland het recht heeft om veilig de
straat op te kunnen. VVN is de maatschappelijke organisatie die
zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken.

Waarom een Baarnse afdeling van VVN

Al sinds 1932 heeft Baarn een lokale VVN afdeling die zich specifiek
inzet voor de verkeersveiligheid van iedereen in de gemeente
Baarn (incl. Lage Vuursche). De afdeling doet dat door op lokaal
niveau herkenbare acties te voeren, mensen en organisaties te mobiliseren en netwerken te ontwikkelen, te onderhouden en bij elkaar te brengen. Op de achterzijde van deze folder vindt u meer
informatie over het afdelingsbestuur.

Wat doet de Baarnse afdeling van VVN

Jaarlijks organiseren en begeleiden wij diverse activiteiten waaronder:
Opfriscursus verkeersvaardigheid 50+ (voorheen ‘Broem ’ )
Een jaarlijks terugkerende dag waarop 50 plussers hun verkeerskennis en rijvaardigheid kunnen laten toetsen en vergroten.
Scootmobielcurus
Steeds meer mensen hebben behoefte aan een cursus om veilig te
leren omgaan met hun scootmobiel. Samen met de Stichting Gehandicaptenbelangen, DVC De Leuning, ANBO, PCOB en de FGBB
Welzijn ouderen, biedt VVN Afdeling Baarn daarom jaarlijks een
scootmobielcursus aan.
Verkeersexamen groep 7 Basisscholen.
Goede verkeerseducatie helpt de verkeersveiligheid voor de kinderen te vergroten. Mee doen aan het landelijk schriftelijk- en het
lokaal praktisch verkeersexamen stimuleert de scholen om extra
aandacht aan de verkeerslessen te geven. Ieder voorjaar organiseren wij het landelijk theoretische examen, het plaatselijk praktisch examen
en een voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van de deelnemende
kinderen.

Caravancontrole.
Ieder voorjaar organiseert VVN afdeling Baarn een Caravan-, kampeerauto en aanhangwagencontrole. De controle geeft een indicatie
over de toestand waarin de caravan, kampeerauto of aanhangwagen zich op dat moment bevindt. Er wordt o.a. gekeken naar de
staat van de remmen, gasinstallatie, banden en elektrische bedrading. Gespecialiseerde vrijwilligers voeren deze controle uit samen
met leden van het afdelingsbestuur.
BOB / actie veilige wijk.
VVN betrekt mensen en organisaties bij Bob. Want veilig verkeer
bereik je door samenwerking. VVN afdeling
Baarn doet dit door waar mogelijk voorlichting
te geven over de gevaren van alcohol in het
verkeer en door het uitdelen van voorlichtingsfolders en promotiematerialen; bijvoorbeeld bij
de grote alcoholcontroles zoals die twee keer per jaar door het wijkteam Eemland van de Regiopolitie Utrecht in Baarn en Lage Vuursche worden gehouden als onderdeel van de actie 'Veilige Wijk'.
Verkeerwerkgroep gemeente Baarn.
VVN afdeling Baarn komt in deze gemeentelijke werkgroep op voor
de belangen van alle weggebruikers en die van de zwakkere weggebruikers (fietsen en voetgangers) in het bijzonder en adviseert hierbij gevraagd en ongevraagd de gemeente. VVN behartigd hierin
overigens geen individuele belangen.
De scholen zijn weer begonnen.
Aan het einde van de school zomervakantie, besteden wij extra aandacht aan deze actie, waarbij wij
proberen kinderen en volwassen bewust te maken dat zij weer samen op de weg aanwezig zijn en rekening met elkaar moeten houden.
Verkeersouders
Verkeersouders zetten zich in voor de verkeersveiligheid rond de
school en op de school-thuisroute, zorgen er voor dat verkeersveiligheid hoog op de agenda van school en gemeente komt te staan
en dat er zo nodig actie wordt ondernomen. VVN afdeling Baarn adviseert de verkeersouders en geeft desgevraagd de nodige steun of
adviezen.

