Lokale Netwerken
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland
voor een goede aanpak van verkeersveiligheid
en verkeerseducatie aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in
een veilige omgeving op een eigentijdse manier
begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam
veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een
gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op
SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is
immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

“KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN VEILIGE, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJKE DEELNAME AAN HET VERKEER”

Het lokale netwerk

>

plaatselijke VVN-afdeling een “lokaal netwerk” opgericht.

continuïteit van het onderwerp in de wijk of

In de gemeente Bodegraven is op initiatief van de
Deelnemers zijn partijen die betrokken zijn bij de

verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond
basisscholen en over hun eigen grenzen willen en

kunnen denken. Het lokale netwerk zorgt voor
gemeente. Het netwerk is een belangrijke pijler om

verkeersveiligheid en -educatie op scholen, in de buurt en
gemeente stevig neer te zetten.

Waarom dit netwerk?

>

elkaar en staat verkeersveiligheid hoog op de agenda.

(zoals gemeente en politie) uit hun eigen omgeving

In een lokaal netwerk komen betrokken partijen bij

Met als uitgangspunt: Samen sta je sterk! Het netwerk
zorgt ervoor dat deze partijen bij het onderwerp
betrokken blijven. In dit netwerk:

- kan je van elkaar leren en ervaringen uitwisselen,
betrokkenheid blijft groot;

- worden activiteiten op elkaar afgestemd en
gezamenlijk initiatieven ontplooid;

De grootste kracht is dat scholen en andere deelnemers
worden gehaald en meer betrokken worden bij het

onderwerp ‘verkeer’. Het is een stimulans zelf initiatieven
te ontplooien en het onderwerp verkeersveiligheid extra
aandacht te geven. Het lokale netwerk is een plek waar

je elkaar snel kunt vinden, zaken kunt doen en afspraken
kunt maken.

- wordt efficiënter en krachtiger gewerkt door de korte
(communicatie)lijnen.
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Wie zitten er in het netwerk?
Een lokaal netwerk is een integraal platform met
vertegenwoordigers van de gemeente (wijkbeheerder,
verkeerskundige), de wijkagent, de verkeersleerkracht,
verkeersouders, schoolcontactpersoon verkeer,
maatschappelijke organisaties zoals VVN en de
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) . Ook
scholen die (nog) niet partner zijn binnen SCHOOL op

>

SEEF kunnen aan dit netwerk deelnemen. De voorzitter
van het netwerk kan iedereen zijn (bijvoorbeeld
gemeentelijk projectleider verkeer of een lokale VVNvoorzitter) mits er draagvlak is en die persoon het
integraal denken hoog in het vaandel heeft staan.

De omvang van het netwerk?
De grootte van het netwerk verschilt per stad of
gemeente. Het wordt wordt op een zodanige schaal
georganiseerd, dat scholen zich herkennen in de
problematiek, een relatie met elkaar hebben of
afhankelijk van elkaar zijn. Het moet in elk geval niet
te groot zijn. Het netwerk komt twee keer per jaar bij
elkaar, bij voorkeur in de maanden maart en oktober.

> Ervaringen en vragen van verkeersouders en schoolcontactpersonen binnen SCHOOL op SEEF:
wat ze hebben gedaan en wat ze gaan doen?
> Andere projecten en programma’s, zoals verkeersbrigadiers, ANWB Streetwise en de Dode Hoek
> Ervaringen met maatschappelijke organisaties
> Mogelijke subsidieaanvragen voor activiteiten
> Afspraken met nieuwe verkeersouders worden gemaakt
> Infra-projecten komen aan bod vanuit de gemeente
> De activiteiten vanuit de RPV zoals de SCHOOL op SEEF labeling of uitbreiding van het aantal scholen
> Verkeerscampagnes en verkeersexamens van VVN
> Haal-breng gedrag, notoire overtreders en overige zaken die voor handhaving extra aandacht vragen
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SCHOOL op SEEF is een programma van het ROV-ZH en wordt ondersteund door alle
regionaal samenwerkende overheden in Zuid-Holland. Meer informatie over het
programma, de producten en de materialen vindt u op www.SCHOOLopSEEF.nl
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Welke onderwerpen komen aan bod?

