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VERSLAG_Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer 
Onderwerp:  Verslag Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer  
Datum:   Dinsdag 2 oktober 2018 
Tijdstip:   16:00 tot uiterlijk 17:30 uur  
Overlegnr.:  2 
Locatie:   BolleNoord, Groteweg 9 in ’t Zand 
Aanwezigen:  Frank Watertor (gemeente Schagen), Rolf Klant (initiatiefnemer), Gerard Goudsblom 

(LTO), Martijn vd Berg (LTO), Ada Kieft (Cumela), Kees de Wit (OFS Recreatie & 
Toerisme), Nen Sneekes (OFS Agribusiness), Nico Groot (OFS Agribusiness), Jan 
Jaap Hoogland (OFS Agribusiness) en Jolijn van Dijk (verslaglegging) 

Afmelding:   Piet Bakker (OFS Industrie&Bedrijven en TLN) 
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) Opening en mededelingen 
Nen Sneekes opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. In verband met de aanwezigheid van 
Frank Watertor wordt er gestart met een korte voorstelronde. 
 

2) Verslag 26 juni 2018 
N.a.v.: Martijn van den Berg geeft aan dat de LTO wel een springkussen heeft, maar geen miniatuurtrekkers. 
Daarnaast dient het benodigde budget veranderd te worden. Er is afgesproken dat het in totaal € 10.000,- per 3 
jaar betreft. Het verslag wordt, na het doorvoeren van de wijzigingen, vastgesteld. 
De actie- en afsprakenlijst wordt tevens doorgenomen en bijgewerkt. 
Afgewikkelde actiepunten: 
- Martijn van den Berg heeft op 2 oktober een link doorgestuurd met informatie over LTO Noord, zie 
https://www.ltonoord.nl/thema/omgeving/landbouwverkeer) 
- Martijn van den Berg geeft aan dat Hollands Kroon geen draaiboek heeft. Alle aanwezigen geven aan dat zij 
zich nu alleen willen richten op een campagne voor de gemeente Schagen.  
- Ada Kieft geeft aan dat er een E-Learning programma is, zie www.land-bouwverkeer.nl.  
- Omtrent het gehele kentekenvraagstuk speelt er ook het e.e.a. Er moet een voorstel komen. Bij de LTO zijn de 
meningen verdeeld over kentekeninvoering. Voor de herkenbaarheid is het belangrijk geeft Nen Sneekes aan. 
- Jolijn van Dijk heeft de informatie over het scholenproject van Cumela op 2 oktober naar iedereen doorgestuurd. 
- Jolijn van Dijk heeft de uitkomsten van het project van de leerlingen van het Regius College meegestuurd met 
de vergaderstukken. Enkele aanwezigen geven aan dat het interessante en bruikbare zaken bevatte. 
- Op 27 september heeft Nen Sneekes wethouders Beemsterboer en Heddes over deze campagne 
geïnformeerd tijdens het kwartaaloverleg met de gemeente. 
- Jolijn van Dijk heeft informatie opgevraagd bij Veilig Verkeer Nederland, echter is daar geen bruikbare 
informatie uit gekomen.  
- Jolijn van Dijk heeft een opzet voor de mail voor het basisonderwijs uit de gemeente Schagen opgesteld. In de 
betreffende mail wordt gevraagd of de school al deelneemt aan specifieke acties/ projecten gericht op 
verkeersveiligheid en/of agrarische projecten waar het aan gekoppeld zou kunnen worden (bijv. Klas de Boer 
op). Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel om dit op een andere wijze in te vullen: 
Voortgezet onderwijs – Het voortgezet onderwijs zal benaderd worden met de vraag of er al specifieke acties/ 
projecten gericht op verkeersveiligheid en/of agrarische projecten uitgevoerd worden en of de school behoefte 
heeft aan/ interesse heeft in deelname aan een te ontwikkelen project. Bijvoorbeeld één week gericht op 
verkeersveiligheid, waarbij diverse landbouwvoertuigen/ een transportvoertuig op de school geplaatst zullen 
worden, zodat diverse groepen kennis kunnen maken met de voertuigen en inzicht kunnen krijgen in de 
gevaren etc.. Dit is logistiek gezien makkelijker te organiseren. Daarnaast bereik je in één keer de juiste 
doelgroep. De brugklassers gaan in veel gevallen voor het eerst zelfstandig per fiets door het buitengebied.  
Basisonderwijs – De basisscholen zullen aangeschreven worden met de vraag of zij interesse hebben in 
deelname aan het project van Cumela. Ada Kieft neemt contact op met Rob Gravemaker om te vragen of hij 
het in zou kunnen passen in april/ mei of volgend schooljaar. Er moeten wel centrale plekken zijn, waar de 
machines e.d. kunnen staan. In verband met de jaarplanning van de scholen dient het e.e.a. tijdig gepland te 
worden.  

 
3) Inhoud campagne 

F - Budget en financiering  
- Er wordt afgesproken dat er voor de start van de campagne € 5.000,- nodig is. De hoogte van de bijdrage van 
de betrokken partijen is afhankelijk van de hoeveelheid partijen die middelen beschikbaar kunnen stellen. Naar  
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verwachting zullen dit in ieder geval 4 partijen zijn (OFS, LTO, TLN en Gemeente Schagen).  
- Er moet een begroting gemaakt worden. Nen Sneekes en Jolijn van Dijk zullen een opzet maken.  
- Nico Groot zal contact opnemen met Muller Belettering en een offerte opvragen. 

B - Doelgroepen 
De activiteiten en specifieke acties zullen gericht zijn op verschillende doelgroepen.  
1 - Alle weggebruikers en met name het toenemende aantal fietsers. 

A - Lokale weggebruikers  
B - Toeristen  

2 – Jongeren (scholen) 
 A - Basisonderwijs 
 B - Voortgezet onderwijs 
De Dorps- en wijkraden en de Fietsbond zullen ook bij de campagne betrokken worden. 

C - Start en duur van de campagne 
De campagne zal minimaal 3 jaar duren. Het voornemen is om in het voorjaar van 2019 te starten.  

A - Brainstorm, mogelijkheden en suggesties en D - Slogans 
Na een korte brainstormsessie wordt er een slogan vastgesteld: “Wij rijden hier voor u”. 
Het logo zal bestaan uit de diverse symbolen (vrachtwagen, trekker en …), gevolgd door een lijn die overgaat in 
de tekst “Wij rijden hier voor u”. Er kan eventueel geëindigd worden met een fiets, auto en wandelaar. Ada Kieft 
zegt toe te vragen of Cumela het ontwerp van het logo kan maken. 
-  In het drukwerkmateriaal kunnen de slogans die tijdens de vergadering van juni vastgesteld zijn opgenomen 
worden. Hierdoor kan men inzicht krijgen in de functie van de verschillende voertuigen/ machines.  

- Wij vervoeren groente, zodat u het in huis kunt halen. 
- Wij werken op de percelen, om mooie producten te realiseren. 
- Wij werken op het land, zodat u kunt genieten van bloemenpracht. 
- Wij werken aan weg en water, zodat u hier gebruik van kunt maken. 
- Wij maken het strand schoon, zodat u daar kunt genieten. 
- Wij voeren werkzaamheden uit, zodat woningen gebouwd kunnen worden. 
- Wij strooien zout, zodat u veilig naar huis kunt rijden. 
- We rijden hier voor u… 

- Alle aanwezigen zeggen toe foto’s van vrachtauto’s en landbouwmachines in actie door te sturen naar Jolijn 
van Dijk. Dit dienen rechtenvrije en sprekende foto’s te zijn.  
- Ada Kieft zegt toe bij de Kring ook foto’s op te vragen van machines in actie. Cumela beschikt ook over 
rechtenvrije foto’s.  
- Deze foto’s dienen ook ter promotie van de gemeente (bijvoorbeeld een kopmachine in een bloeiend veld). 
- In een later stadium zullen er mogelijk (YouTube) filmpjes opgenomen worden. Nico Groot geeft aan dat hij 
mogelijk iemand weet die de filmpjes zou kunnen maken. Hij gaat het navragen. Martijn van den Berg geeft aan 
dat Eva Hopman hieromtrent mogelijk ook benaderd zou kunnen worden. 
- De posters dienen op goede locaties geplaatst te worden. De posters kunnen qua locatie wel onderling 
gewijzigd worden (bijv. in 2019 in Petten en in 2020 in Groote Keeten). Wat zijn strategisch gezien geschikte 
locaties? Bij gevaarlijke kruispunten of verkeersknelpunten is het i.v.m. de verkeersveiligheid niet wenselijk.  
- Ada Kieft zegt toe te informeren of iemand van Kring Schagen ook kan aansluiten bij het volgende overleg. 
- Als de campagne eenmaal loopt kun je nieuwe aspecten toevoegen, zoals een fotowedstrijd.  
- Op 9 en 10 januari vindt er in Egmond een sectorbijeenkomst plaats. Het thema is Laat je zien! Nen Sneekes 
geeft aan dat zij heen zal gaan. Misschien zou daar al iets gepresenteerd kunnen worden over deze campagne. 
Nen Sneekes gaat hierover nadenken. 

E - Wie doet wat?  
Reeds besproken. 
 

4) Rondvraag / w.v.t.t.k. 
Martijn van den Berg geeft aan dat hij graag meer stakeholders bij deze campagne wil betrekken.  
 

5) Volgende vergadering(en) 
Dinsdag 27 november om 16:00 uur bij BolleNoord. 
 

6) Sluiting 
Nen Sneekes sluit de vergadering om 17:29 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
ACTIE- EN AFSPRAKENLIJST 
 

Nr. WIE ACTIEPUNTEN TERMIJN/ 
DEADLINE

1.A 
  

Alle 
aanwezigen 

De eigen achterban informeren.  
Ook ondernemers en de achterban moeten er een gevoel bij krijgen/ 

 
Na start campagne
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hebben en de campagne moet breed gedragen worden (o.a. OFS, 
LTO etc.). 

1.B 
 

Kees de Wit De eigen achterban informeren 
Kees de Wit zal dit tijdens een sectorbijeenkomst aan de orde stellen.  

 

1.C Ada Kieft De eigen achterban informeren 
Ada Kieft neemt het mee tijdens de vergadering van de Kring 
Schagen en de bestuursvergadering van november. Als er machines 
en locaties nodig zijn, is dat via de Kring te regelen.

 
Oktober en 
november 

2. Alle 
aanwezigen 

Slogan en invulling 
Iedereen zegt toe verder na te zullen denken over de mogelijkheden, 
slogans en invulling. 

 
Doorlopend 

3. Alle 
aanwezigen 

Doorsturen interessante informatie 
Iedereen zegt toe interessante informatie over mogelijke projecten/ 
acties door te sturen.

 
Doorlopend 

4.A Alle 
aanwezigen 
 
 
LTO en OFS 
 
 
 
TLN 
 
Gemeente/ 
Frank Watertor 
 
Cumela 

Financiën 
Iedereen zegt toe bij de eigen organisatie/ vereniging na te gaan of er 
financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering en 
ontwikkeling van deze campagne.  
Financiën - toezeggingen 
LTO en OFS zijn in principe akkoord met het beschikbaar stellen van 
een financiële bijdrage. Echter dient er een begroting opgemaakt te 
worden, zodat het officieel toegezegd kan worden. 
Financiën - loopt nog 
Piet Bakker heeft per mail laten weten dat TLN er nog op terugkomt. 
Financiën - moet nog 
Frank Watertor zegt toe bij de gemeente na te gaan of er 
financieringsmogelijkheden zijn.  
Bijdrage in natura (spullen en inzet) 
Cumela stelt geen financiële middelen beschikbaar, wel mensen en 
spullen. 

 
2 oktober 2018 

4.B Nen Sneekes 
en Jolijn van 
Dijk 

Begroting Campagne 
Nen Sneekes en Jolijn van Dijk zullen een afspraak maken om een 
begroting op te stellen.

 
27 november 2018 

4.C Nico Groot Input begroting Campagne 
Nico Groot zegt toe prijzen op te vragen bij Muller belettering.  

 
november 2018

5. LTO en OFS Open dagen van bedrijven (inventariseren mogelijkheden) 
LTO en OFS kunnen onderzoek doen naar open dagen van bedrijven 
(bijvoorbeeld Bejo). Mogelijk melden agrarische bedrijven zich aan 
als de campagne eenmaal gestart is.

 
Na de start van de 
campagne 

6.A Rolf Klant en 
Jolijn van Dijk 

Contact Fietsbond 
Rolf Klant heeft contact gehad met Fietsbond Nederland en geeft aan 
dat zij niet betrokken zullen zijn. Rolf Klant en Jolijn van Dijk zullen 
contact opnemen met de Fietsbond afdeling Noordkop, hen 
informeren over het initiatief en hen erbij proberen te betrekken.  

 
Oktober 2018 

6.B  Contact Dorpsraden 
Het is, gezien de grote hoeveelheid dorps- en of wijkraden, niet 
wenselijk om hen bij het overleg uit te nodigen. Wel kunnen de raden 
geïnformeerd worden over dit initiatief en indien gewenst kunnen zij 
input leveren. Dit kan per mail gedaan worden. 

 
 

6.C Jolijn van Dijk Contact Bloeiend Zijpe 
Jolijn van Dijk heeft een mail gestuurd naar de organisatie van 
Bloeiend Zijpe met de vraag of er ruimte zou zijn voor het opnemen 
van activiteiten van deze campagne in het programma van Bloeiend 
Zijpe 2019. Kan er samengewerkt worden? Bijvoorbeeld kopmachine 
presenteren tijdens de wandeldag van Bloeiend Zijpe. Tot nu toe 
heeft zij nog geen reactie gehad. Kees de Wit geeft aan dat zij 
wellicht contact op kan nemen met Monique Alberts (voorzitter). 

 
Loopt 

7.A Jolijn van Dijk Contact onderwijsinstellingen - Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs wordt benaderd met de vraag of er al 
specifieke acties/projecten gericht op verkeersveiligheid en/of 
agrarische projecten uitgevoerd worden en of de school behoefte 
heeft aan/interesse heeft in deelname aan een te ontwikkelen project.  
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7.B Jolijn van Dijk Contact onderwijsinstellingen - Basisonderwijs  
De basisscholen zullen aangeschreven worden met de vraag of zij 
interesse hebben in deelname aan het project van Cumela. 

 

7.C Ada Kieft Contact onderwijsinstellingen 
Ada Kieft neemt contact op met Rob Gravemaker om te vragen of hij 
het in zou kunnen passen in april/ mei of volgend schooljaar.  

 

8. Gemeente/ 
Frank Watertor 

Info over subsidieregeling verkeer en gedragsbeïnvloeding 
Frank Watertor zegt toe de nog openstaande actie van Menno 
Boermans omtrent het toesturen van informatie over de 
subsidieregeling verkeer en gedragsbeïnvloeding op zich te nemen.  

 
Oktober 

9. Gemeente/ 
Frank Watertor 

De Kop Werkt 
Frank Watertor zegt toe contact op te nemen met Brian Rietveld van 
de gemeente omtrent eventuele mogelijkheden binnen De Kop 
Werkt. Het agrarisch gebied staat hoog op de agenda en mogelijk is 
daar geld beschikbaar voor de uitvoering.

 

10. Ada Kieft Logo 
Ada Kieft gaat na of Cumela het ontwerp van het logo kan maken. 

 

11.A Alle 
aanwezigen 

Fotomateriaal (rechtenvrij te gebruiken) 
Alle aanwezigen zeggen toe foto’s van vrachtauto’s en 
landbouwmachines in actie door te sturen naar Jolijn van Dijk. 

 

11.B Ada Kieft Fotomateriaal (rechtenvrij te gebruiken) 
Ada Kieft zal foto’s van machines in actie bij de Kring opvragen. 

 

11.C Nico Groot Filmmateriaal 
Nico Groot kent mogelijk iemand die filmpjes zou kunnen maken. Hij 
gaat het navragen. 

 

12. Ada Kieft Kring Schagen betrekken bij Campagne 
Ada Kieft zegt toe te informeren of iemand van de Kring ook kan 
aansluiten bij het volgende overleg.

 

13. Nen Sneekes Bijeenkomst Egmond – 9 en 10 januari 
Nen Sneekes gaat naar de bijeenkomst en gaat nadenken over het 
eventueel onder de aandacht brengen van deze campagne.

 

 
 
 


