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VERSLAG_Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer 
 
Onderwerp:  Verslag Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer  
Datum:   Dinsdag 5 februari 2019 
Tijdstip:   16:00 tot uiterlijk 17:30 uur  
Overlegnr.:  4 
Locatie:   BolleNoord, Groteweg 9 in ’t Zand 
Aanwezigen:   Willy Schipper-Rens, Charles van der Mark, Frank Watertor, Kees de Wit, Rolf Klant,  
   Jan Jaap Hoogland, Piet Bakker, Martijn van den Berg, Nen Sneekes, Nico Groot,  
   Marco Houtenbos, Ada Kieft en Jolijn van Dijk 
Afmeldingen:  Gerard Goudsblom en Elli Ruijter 
   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) Opening en mededelingen 
In verband met de aanwezigheid van Marco Houtenbos (Cumela, Kring Schagen), wordt er gestart met een 
korte voorstelronde. 
 

2) Verslag en actielijst 11 december 2018 
Het verslag en de actielijst worden doorgenomen en vastgesteld.  
N.a.v.: - Bloeiend Zijpe doet mee en is enthousiast.  
 

3) Begroting 
N.a.v. de rondgestuurde conceptbegroting geeft Jolijn van Dijk een toelichting. Enkele kostenposten en 
begrootte inkomsten zijn aangepast en onder voorbehoud. Afgesproken wordt om het tekort i.v.m. de afwijzing 
van TLN, evenredig te verdelen onder de drie grootste financiers, namelijk de gemeente Schagen, LTO en 
OFS. Willy Schipper-Rens geeft aan dat de Dorpsraad Burgerbrug akkoord is met een bijdrage van € 100,-. 
Tijdens het overleg met de overige dorps- en wijkraden uit de gemeente zal dit onderwerp besproken worden. 
Er wordt dan gevraagd aan de overige raden om ook een financiële bijdrage toe te kennen. Marco Houtenbos 
geeft aan dat hij op korte termijn officieel laat weten of de Kring Schagen bereid is een bijdrage van € 500,- 
beschikbaar te stellen. Jolijn van Dijk zal de begroting aanpassen. 
- Piet Bakker gaat nog navragen bij TLN of er mogelijk een bijdrage geleverd kan worden in de vorm van 
bijvoorbeeld het voldoen van de kosten voor een sticker voor op een trailer o.i.d..  
 

4) Tijdlijn/ Planning 
Jolijn van Dijk en Nen Sneekes hebben een globale tijdsplanning opgesteld. Deze wordt doorgenomen, 
aangepast en akkoord bevonden. 
 

5) Lancering Campagne – 12 april om 15:00 uur  
Locatie: BolleNoord  - Nen Sneekes geeft aan dat BolleNoord akkoord is. De start van de campagne kan  

hier plaatsvinden. Bij mooi weer kan het buiten, bij slecht weer binnen.  
Ludieke actie: ?  - Alles moet low-budget. 

1 - Eerste rijles cadeau. 
2 - Korte en krachtige lancering. 
3 - Oude en nieuwe trekkers en oude en nieuwe vrachtwagens. Senioren en 

jongeren zouden erin kunnen rijden. Het geeft het verschil in de jaren weer. Oude en 
nieuwe fietsen, scooters en bromfietsen kunnen ook erbij betrokken worden. Het 
contract is goed. Er moet iets gebeuren op het gebied van veiligheid. Daarnaast moet 
er niks omver of kapot gereden worden.  

Opening: Door Marjan van Kampen of Hans Heddes. - Frank Watertor zal navragen of de burgemeester of  
wethouder Heddes de starthandeling van de campagne wil doen. 

Openingshandeling: ? - Iedereen zegt toe binnen een week per mail eventuele ideeën en suggesties toe te  
    zullen sturen. 
Vergunning en veiligheid: - Frank Watertor zal navragen of er een vergunning nodig is. 

- Charles van der Mark gaat 2 verkeersregelaars regelen voor 12 april i.v.m. de 
veiligheid bij de weg. Vooraf worden de details nog doorgesproken.  

Overige: Open Bedrijven Dag ’t Zand vindt plaats op 29 juni 2019. De organisatie heeft aangegeven dat zij er  
    aandacht aan willen besteden.  
Catering: Koffie/Thee - Nen Sneekes geeft aan het deel omtrent koffie/thee te regelen (low-budget).  
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Catering: Bediening - Martijn van den Berg zal bij zijn dochter navragen of er via het Regius College  
    mogelijk leerlingen zijn die deze dag een maatschappelijke stage kunnen doen.  
Genodigden:   - Iedereen zegt toe per mail eventuele namen van genodigden toe te zullen sturen.  
Aanmelden:   - Men moet zich aanmelden zodat er een richtlijn is.  
Wie kan wat neer zetten? 

- Piet Bakker – Nieuwe trailer 
- Jan Jaap Hoogland – Trekker 
- Sneekes – Bollenrooier 
- Houtenbos – Hakselaar 
- Martijn van den Berg – Holdertje 
- Gerard Goudsblom – Aardappelrooier 
- Nico Groot – Wagen 
- Leo Tas – Oude kleine trekker (Nen Sneekes gaat het navragen) 

Overige benodigdheden 
- Statafels:  Nen Sneekes gaat navragen of BollleNoord statafels heeft. Indien deze niet beschikbaar zijn, 
heeft Piet Bakker er nog een aantal. 
- Lichtkrant:  Frank Watertor gaat navragen of deze lichtkrantkar ingezet kan worden tijdens de campagne/ 
op de dag van de lancering van de campagne. 
- LTO heeft een springkussen. Dit zal op een ander moment ingezet worden.  

 
6) Inhoud campagne 

Geen bijzonderheden.  
 

7) Ontwikkelingen campagnemateriaal/ Update 
Esther Groot heeft een eerste opzet gemaakt voor de folder. De opzet wordt door Nico Groot uitgedeeld. 
Alle aanwezigen zijn enthousiast over de eerste opzet. De folder zal doorgestuurd worden per mail zodat 
iedereen er inhoudelijk op kan reageren en daarnaast aan kan geven welke versie de voorkeur heeft.  

- Op de voorzijde zal één grote foto geplaatst worden. 
- Op zaterdag 16 februari zullen Piet Bakker, Martijn van den Berg, Marco Houtenbos en Nen Sneekes 

afspreken om een foto te maken van fietsers naast/ bij landbouw- en transportvoertuigen. Deze foto 
zal geplaatst worden op de voorzijde van de folder.   

- Charles van der Mark geeft aan dat hij eventueel ook een foto heeft van een trekker met kinderen 
ernaast. 

- Ada Kieft geeft aan dat Cumela ook foto´s heeft. Zij zal deze opvragen en doorsturen. 
 

8) Rondvraag / w.v.t.t.k. 
- Een deel van de campagnestickers zullen beschikbaar gesteld worden, het overige deel kan men zelf 
bestellen (dit i.v.m. de kosten). De aantallen moeten nog vastgesteld worden. 
 

9) Volgende vergadering(en)  
Maandag 4 maart 2019 om 16:00 uur bij BolleNoord in ’t Zand. 
 

10) Sluiting 
Nen Sneekes bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
ACTIELIJST 

 
Nr. WIE ACTIEPUNTEN TERMIJN/ 

DEADLINE
18100
2-1A 
  

Alle 
aanwezigen 
 
 

De eigen achterban informeren.  
Ook ondernemers en de achterban moeten er een gevoel bij 
krijgen/ hebben en de campagne moet breed gedragen worden 
(o.a. OFS, LTO etc.).

Na start campagne 

18100
2-1B 
 

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

19 maart 2019 

18100
2-2  

Alle 
aanwezigen 

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

Doorlopend 
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18100
2-3 

Alle 
aanwezigen 

Doorsturen interessante informatie 
Iedereen stuurt informatie over projecten/ acties door.

Doorlopend 

18100
2-5 

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 en 
doorlopend. 
 

18100
2-7A 

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 interesse 
heeft in deelname aan een te ontwikkelen project. 

Staat in de wacht. 
 
 

18100
2-7B 

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.  
Cumela heeft de subsidieaanvraag ingediend bij de provincie i.v.m. 
de uitvoering van het scholenproject.

Na aanvraag 
Cumela 
 

18100
2-9 

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.

Moet nog. 

18100
2-11A 

Alle 
aanwezigen 

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

  

18100
2-11C 

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

 

18121
1-2 

Elli Ruijter-
Masteling en 
Willy Schipper 
/ Dorpsraad 
Burgerbrug 

Contact Dorpsraden 
Dorpsraad Burgerbrug heeft het initiatief genomen om contact te 
leggen met de dorpsraden uit de gemeente zodat er tijdens elke 
vergadering een afvaardiging aanwezig is vanuit alle dorpsraden. – 
Willy Schipper geeft op 5 februari aan dat de afspraak inmiddels is 
gepland. Zij zal bespreken of de overige dorpsraden betrokken 
willen zijn bij de campagne en of zij financiële middelen 
beschikbaar willen stellen. Burgerbrug stelt € 100,- beschikbaar. 

Loopt 

18121
1-5 

Iedereen Locaties spanframes 
Iedereen zegt toe na te denken over strategisch geschikte locaties.  

 

18121
1-7C 

Frank Watertor Folder en Flyer 
Frank Watertor zal bij de afdeling communicatie informeren of zij 
naar de folder/ flyer kunnen kijken. Daarnaast zal hij informatie 
opvragen over de drukkosten via de gemeente (en mogelijkheden). 

 

18121
1-7D 

Martijn van 
den Berg 

Folder en Flyer 
Martijn van den Berg zal dezelfde vraag voorleggen aan de LTO, 
afdeling communicatie.

 

19020
5-1 

 
Jolijn van Dijk 
Piet Bakker 
 
Marco 
Houtenbos 

Financiën 
- Jolijn van Dijk zal de begroting aanpassen. 
- Piet Bakker vraagt na of bijv. stickers door TLN bekostigd kunnen 
worden. 
- Marco Houtenbos zal doorgeven of de bijdrage akkoord is. 

 
Gereed 
 
 
Gereed, akkoord 

190205-
2 

Jolijn van Dijk Filmmateriaal 
Jolijn van Dijk zal Ed van Oerle benaderen en vragen of Schagen 
FM filmmateriaal kan maken en zo ja, wat de kosten zouden zijn. 

 

190205-
3 

Nen Sneekes Kosten AVIA Pomp 
Nen Sneekes zal bij de AVIA Pomp informeren hoe duur het is om 
deze campagne op te nemen op de tv schermen bij het tanken. 

 

190205-
4 

Frank Watertor Vergunning 
Frank Watertor zal navragen of er een vergunning nodig is. 

Gereed, geen 
vergunning nodig
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190205-
5 

Frank Watertor Burgemeester of Wethouder bij lancering 
Frank Watertor zegt toe te vragen of de burgemeester of wethouder 
Heddes de starthandeling van de campagne wil doen. 

Gereed, Hans 
Heddes zal de 
openingshandeling 
doen.

190205-
6 

Frank Watertor Lichtkrantkar 
Frank Watertor gaat navragen of de lichtkrantkar ingezet kan 
worden tijdens de campagne/ op de dag van de lancering van de 
campagne 

Gereed en akkoord 
indien er geen 
calamiteiten zijn. 

190205-
7 

Iedereen Opening (handeling en ludieke acties) 
Iedereen zegt toe binnen een week per mail eventuele ideeën en 
suggesties toe te zullen sturen omtrent de opening, 
openingshandeling, overige ludieke acties etc..

 

190205-
8 

Iedereen Genodigden 
Iedereen zegt toe namen van genodigden toe te zullen sturen. 

 

190205-
9 

Martijn van 
den Berg 

Maatschappelijke stage 
Martijn van den Berg zal bij zijn dochter navragen of er via het 
Regius College mogelijk leerlingen zijn die deze dag een 
maatschappelijke stage kunnen doen.

 

190205-
10 

Charles van 
der Mark 

Verkeersregelaars 
Charles van de Mark gaat 2 verkeersregelaars regelen voor 12 april 
i.v.m. de veiligheid bij de weg. Vooraf worden de details nog 
doorgesproken. 

 

190205-
11 

Nen Sneekes Statafels 
Nen Sneekes gaat navragen of BollleNoord statafels heeft. Indien 
deze niet beschikbaar zijn, heeft Piet Bakker er nog een aantal. 

 

190205-
12 

Jolijn van Dijk Verkeersexamen leerlingen 
Jolijn van Dijk zal nagaan welke scholen in de gemeente meedoen 
met het landelijke verkeersexamen. Frank Watertor stuurt haar het 
adres van de verkeersouders door.

Gereed, zie bijlage.
De verkeersouders 
willen helpen en vinden 
het een goed initiatief. 

190205-
13 

 Mogelijk ander drukwerk 
Postkaarten of klein foldertje voor in de toeristentasjes.

2020 ? 

190205-
14 

Jolijn van Dijk Toeristische informatiegids 
Jolijn van Dijk neemt contact op met Atina Kruijer en vraagt of er 
iets over de campagne opgenomen kan worden in de gids 2019. 

Gereed, dit wordt 
geplaatst. 

190205-
15 

Nen Sneekes Oude trekker vragen aan Tas 
Nen Sneekes gaat navragen bij Tas of deze gebruikt kan worden. 

 

190205-
16 

Piet Bakker, 
Nen Sneekes, 
Martijn v.d. 
Berg en Marco 
Houtenbos 

Foto voorzijde folder – “Foto shoot” 
Op zaterdag 16 februari zullen Piet Bakker, Martijn van den Berg, 
Marco Houtenbos en Nen Sneekes afspreken om een foto te 
maken van fietsers naast/ bij landbouw- en transportvoertuigen. 
Deze foto zal geplaatst worden op de voorzijde van de folder.   

Gereed, 16 februari 
gedaan 

190205-
17 

 
Charles van 
der Mark 

Foto 
Charles van der Mark geeft aan dat hij eventueel ook een foto heeft 
van een trekker met kinderen ernaast.

 

190205-
18 

 
Ada Kieft 

Foto 
Ada Kieft geeft aan dat Cumela ook foto´s heeft met fietsers en 
lanbouwvoertuigen. Zij zal deze opvragen en doorsturen.

 

 


