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VERSLAG_ Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer 
Onderwerp:  Verslag Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer  
Datum:   Maandag 1 april 
Tijdstip:   16:00 tot uiterlijk 17:30 uur  
Overlegnr.:  6 
Locatie:   BolleNoord, Groteweg 9 in ’t Zand 
Aanwezigen:  Rolf Klant, Ada Kieft, Kees de Wit, Frank Watertor, Willy Schipper-Rens, Elli Ruijter,  
   Charles van der Mark, Jan Jaap Hoogland, Piet Bakker, Martijn van den Berg, Nen  
   Sneekes, Nico Groot, Marco Houtenbos en Jolijn van Dijk 
Afmelding:  Gerard Goudsblom en Lammert de Vries 
   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) Opening en mededelingen 
Nen Sneekes opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2) Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3) Verslag en actielijst 4 maart 2019 
N.a.v.: - Nen Sneekes geeft aan dat de tekst in het Pools vertaald nog volgt in een later stadium. 
- Jolijn van Dijk zal de facturen voor bijdragen van de diverse partijen op korte termijn rondsturen. 
- Voor de bijgewerkte actielijst, zie pagina 2 en 3. 
 

4) Inhoud campagne 
- Overleg met verkeersouders – Dit zal opgepakt worden na de lancering van de campagne t.b.v. het 
verkeersexamen in 2020. 
 

5) Update campagnemateriaal  
- Folder_ Er worden nog enkele laatste wijzigingen doorgevoerd in de folder. Nico Groot zal contact 
opnemen met Esther Groot hieromtrent. De folders dienen op stevig papier gedrukt te worden zodat het 
rechtop kan staan en er worden 15.000 exemplaren besteld. De folders kunnen tijdens de foldermiddag van 
de sector Recreatie&Toerisme verspreid worden. Kees de Wit kan het meenemen.  
- Banner_ Er worden nog enkele wijzigingen voorgesteld, o.a. websiteadres toevoegen, grotere foto van de 
trekker, minder lucht zichtbaar en de volgorde van de logo’s dienen aangepast te worden.  
- Spanframes_ Deze zijn akkoord.  
- Stickers_ De stickers zullen ook via Muller belettering besteld worden. Er zullen 250 stickers komen van 
30x10 cm en 20 stickers van 60x20 cm. De stickers zullen van het blauw/witte logo zijn, zonder de foto. 
- Nico Groot zal rondom al het bovenstaande drukwerk contact opnemen met Muller Belettering, zal de 
eventuele wijzigingen doorgeven en de opdrachten verstrekken.  
 

6) Lancering Campagne – 12 april 
A - Openingshandeling door wethouder Hans Heddes – Onthulling logo/ Spanframe 
Nen Sneekes geeft aan dat zij via het bestuurssecretariaat heeft geprobeerd om een afspraak met wethouder 
Heddes in te planen om het e.e.a. rondom de opening door te kunnen spreken. Het idee is om trekkers en 
vrachtwagens neer te zetten, zowel uit het heden als het verleden, met fietsen ertussen. Het spanframe kan 
ervoor geplaatst worden en deze kan als openingshandeling onthult worden door wethouder Heddes. Hans 
Heddes zal het laken wegtrekken en vervolgens zullen de voertuigen gaan rijden. Wethouder Heddes kan 
mogelijk achterop de fiets stappen.  
- Nen Sneekes zal iedereen welkom heten en vervolgens het woord geven aan wethouder Heddes. Na zijn 
verhaal kan de openingshandeling plaatsvinden. 
- De trekkers en vrachtauto’s zijn geregeld (zie 6C). Charles van der Mark heeft een vooroorlogse fiets en een 
fiets via de Wetsfriese Folklore geregeld. 
B - Lichtkrantkar – Kreet 
Frank Watertor geeft aan dat hij hier op 3 april overleg over heeft. De lichtkrant kan als er geen calamiteiten 
zijn ’s morgens op de locatie geplaatst worden. De tekst: Start campagne “Wij rijden hier met én voor u”, met 
een pijl erbij, heeft de voorkeur. De kar kan mogelijk bij de uitvoegstrook, richting de ingang geplaatst worden. 
C - Aanwezige voertuigen 
Piet Bakker met een nieuwe trailer, Jan Jaap Hoogland met een trekker (met kuul?), Sneekes met een 
bollenrooier, Houtenbos met een hakselaar, Martijn van den Berg mogelijk met een holdertje, Gerard 
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Goudsblom met een aardappelrooier, Nico Groot met een bulkwagen, Leo Tas met een oude kleine trekker en 
Spaansen met een oude vrachtwagen. 
D - Bediening/ Catering/ Geluid en overige zaken 
- Jo van de Vro doet het geluid.  
- Kuubkisten voor de bar heeft Nen Sneekes geregeld via Ton Glorie. 
- Martijn van den Berg neemt een rol mee voor over de kuubkisten 
- Bemensing - Diverse kinderen/ betrokkenen en eigen contacten. 
- Nen Sneekes bestelt alle spullen bij de Spar en kan hetgeen over is naderhand weer inleveren. 
- Nen Sneekes zal navragen of de vlaggen mogen hangen. De vlaggen kunnen uiterlijk woensdagavond 
afgeleverd worden bij de VOF (beneden).  
- Alle partijen nemen de eigen banners mee.  
E - Tijdstip iedereen aanwezig – klaarzetten materialen/ spullen 
- Alle wagens dienen om 14:00 uur gereed te zijn zodat de opening geoefend kan worden. 
- Iedereen zegt toe omstreeks 13:30 uur aanwezig te zijn. 
F - Overige zaken 
- Ada Kieft laat badges maken.  
- Nen Sneekes zal alle betrokkenen en sponsoren benoemen en bedanken in haar welkomstwoord. 
- Bij slecht weer kan het binnen plaatsvinden. 

 
7) Overige activiteiten/ Open dagen? 

Dit zal tijdens de volgende vergadering besproken worden. 
 

8) Locaties spanframes 
Dit zal tijdens de volgende vergadering besproken worden. 
 

9) Rondvraag / w.v.t.t.k. 
- Ada Kieft geeft aan dat Rob Gravemaker wederom ziek is. Arend Jan van Splinter is eventueel beschikbaar. 
 

10) Volgende vergadering(en)  
Op maandag 13 mei om 16:00 uur bij BolleNoord. 
 

11) Sluiting 
Nen Sneekes bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17:19 uur. Iedereen loopt 
nog even mee naar de locatie waar de start van de campagne plaats gaat vinden. 
 
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
2-2 

Alle 
aanwezigen  

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

Doorlopend 

18100
2-3 

Alle 
aanwezigen 

Doorsturen interessante informatie 
Iedereen stuurt informatie over projecten/ acties of activiteiten/ 
evenementen 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.  

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

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).  

 Doorlopend 

18121
1-2 

Elli Ruijter-
Masteling en 
Willy Schipper 
/ Dorpsraad 
Burgerbrug 

Contact Dorpsraden 
- Op 28 februari heeft er, op initiatief van Dorpsraad Burgerbrug, 
een bijeenkomst plaatsgevonden met alle dorpsraden. De 
campagne is enthousiast ontvangen.  
- Dorpsraad Burgerbrug stelt € 100,- beschikbaar. 
- De overige dorpsraden zouden de vraag omtrent financiële 
ondersteuning mee terug nemen. 

Loopt / Gereed 
  

18121
1-5 

Iedereen 
 
 
 
 
 
Frank Watertor 
 
 
 
Martijn vd Berg
Kees de Wit 
 
Nen Sneekes 
Nen Sneekes 
Nen Sneekes 

Locaties spanframes 
Iedereen zegt toe na te denken over strategisch geschikte 
locaties, op de kaart te kijken en eventuele mogelijkheden door 
te sturen. Het is het handigst als het op particuliere grond 
geplaatst wordt (rondom de N9 en de S3). Er worden enkele 
opties genoemd: Weijers, Nannes, bij De Dijken en Banne (langs 
de S3). Frank Watertor vraagt na bij de gemeente of de 
gemeente nog geschikte gronden heeft. Genoemde locaties: 
- Bij Fluwel 
- Bij de Nollen (tijdens Bloeiend Zijpe) 
- Stolperweg/ Westerduinweg – Martijn vd Berg vraagt het. 
- Bij de Stolpen bij de broer van Kees de Wit – Kees de Wit 
vraagt het na. 
- Belkmerweg 140 bij Bertho Schilder – Nen Sneekes vraagt het.  
- Benzinepomp bij Sneekes - Nen Sneekes vraagt het. 
- Tas (Leliestraat aan de Keinsmerweg) – Nen Sneekes 
- Bij Van Haaster/ PA Groot is het niet mogelijk 

 

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. 

2020? 

190205-
3 

Nen Sneekes Kosten AVIA Pomp 
Nen Sneekes heeft doorgekregen dat het tarief per scherm € 85,- 
euro voor 10 seconden is. De termijn heeft zij nog opgevraagd. 

Loopt 
 

190205-
13 

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

2020  

190304-
01 

? Overleg met Verkeersouders 
Jolijn van Dijk heeft contact gelegd met Marjolein Deutekom. Zij 
wil graag samen overleggen. Wie wil het gesprek voeren? 

2020 

190304-
02 

Nen Sneekes Vertalen tekst folder in het Pools 
Nen Sneekes laat de tekst in het Pools vertalen. 

Najaar 2019/ begin 
2020 

190304-
03 

Nen Sneekes 
en Jolijn van 
Dijk 

Financiën en versturen facturen 
Nen Sneekes houdt de financiën bij en Jolijn van Dijk zal de 
facturen versturen. 

 

19040
1-1 

Nen Sneekes Campagne box 
Nen Sneekes is naar een praktische koffer aan het kijken. 

 

 


