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VERSLAG_ Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer 
Onderwerp:  Verslag Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer  
Datum:   Maandag 24 juni 2019 
Tijdstip:   16:00 tot uiterlijk 17:30 uur  
Overlegnr.:  8 
Locatie:   BolleNoord, Groteweg 9 in ’t Zand 
Aanwezig:  Kees de Wit, Willy Schipper, JanJaap Hoogland, Nen Sneekes, Martijn v.d. Berg, Ada  
   Kieft en Jolijn van Dijk 
Afmeldingen:  Nico Groot, Frank Watertor, Marco Houtenbos, Charles v.d. Mark, Johan Korse,  
   Lammert de Vries, Elli Ruijter, Gerard Goudsblom en Piet Bakker 
   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) Opening en mededelingen 
Nen Sneekes opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
- Nen Sneekes is gebeld door Angelique van Wijk met de vraag of zij op maandag 2 september zitting wil 
nemen in een panel. Nen Sneekes zegt toe de uitnodiging door te sturen, zodra zij die in huis heeft.  
 

2) Vaststellen agenda 
De agenda zal, gezien de kleine bezetting, niet gevolgd worden. De actie- en afsprakenlijst wordt 
doorgenomen en zal dienen als agenda. 
 

3) Verslag en actielijst 13 mei 2019 
Zie pagina 1 t/m 4 
 

4) Inhoud campagne 
5) Update campagnemateriaal  
6) Overige activiteiten/ Open dagen? 
7) Locaties spanframes 

 
8) Rondvraag / w.v.t.t.k. 

- Ada Kieft geeft aan dat Hollands Kroon ook graag een dergelijke campagne wil starten. Zij kunnen contact 
opnemen met Nen Sneekes.  
 

9) Volgende vergadering(en)  
- Maandag 9 september 16:00 uur bij BolleNoord.  

 
10) Sluiting 

Nen Sneekes bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17:15 uur. 
 
N.a.v. overleg 24 juni 

Nr. WIE ACTIEPUNTEN TERMIJN/ DEADLINE 
18.10.02-
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.). 

Doorlopend 

18.10.02-
2 

 
Alle aanwezigen

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

Doorlopend 
 

18.10.02-
3 

 
Alle aanwezigen

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

Doorlopend 

18.10.02-
5 

 
 
LTO en OFS 

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

Doorlopend. 
Na de start van de 
campagne. Zie 
kalender 
campagneactiviteiten. 
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19.06.24-
1 

 
Jolijn van Dijk 
en Marco 
Houtenbos 
 
 
 
 
Willy Schipper, 
Rolf Klant,  
Martijn vd Berg, 
Jan Jaap 
Hoogland en 
Gerard 
Goudsblom 

Open dag Bejo 
- Jolijn van Dijk zal Marco Houtenbos mailen met de vraag 
of hij via Anne Slijkerman, de vrouw van Niels, kan regelen 
dat de campagne gepresenteerd kan worden tijdens de 
open dagen van Bejo in september. Wat mag, wat is 
mogelijk en wat adviseert zij? Het campagneteam gaat 
ervanuit dat het kosteloos is aangezien het geen 
commerciële activiteit is. Dit moet wel vooraf gevraagd 
worden.  
- Het heeft de voorkeur om op zaterdag 28 september deel 
te nemen. Willy Schipper geeft aan dat zij ’s ochtends best 
een stand wil bemannen. Jolijn van Dijk zal vragen of Rolf 
Klant ook ’s ochtends kan. Martijn v. d. Berg, Jan Jaap 
Hoogland en Gerard Goudsblom zouden wellicht ’s 
middags kunnen. 

Eind september 

18.10.02-
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.  

18.10.02-
7B 

 
Ada Kieft 
 
 
 
 
Jolijn van Dijk 
 

Contact onderwijsinstellingen - Basisonderwijs  
- De aanvraag van Cumela is afgewezen aangezien er niks 
in het project stond omtrent het tegengaan van het gebruik 
van mobiele telefoons in het verkeer. Cumela is het 
VOMOL-project aan het herschrijven en zal volgend jaar 
een nieuwe aanvraag indienen. 
- De basisscholen zullen, zodra er subsidiegelden binnen 
zijn, aangeschreven worden met de vraag of zij interesse 
hebben in deelname aan het project van Cumela.  

 
2020 
 
 
 
 
Na toekenning 
aanvraag Cumela  

19.06.24-
2 

 
Ada Kieft en 
Jolijn van Dijk 

VOMOL Project Basisonderwijs  
- Ada Kieft geeft aan dat er één project gestart kan worden, 
aangezien Cumela heeft aangegeven de kosten voor één 
project te willen dragen. Dit zou al in het najaar van 2019 of 
maart/april 2020 uitgevoerd kunnen worden. Er kunnen 
max. 120 leerlingen deelnemen (groep 7/8). Het project 
duurt een week. Ada Kieft zal een tekst naar Jolijn van Dijk 
toesturen, zodat die doorgestuurd kan worden naar de 
basisscholen. De scholen die als eerste reageren zullen 
deel mogen nemen. 

 
Nog voor de 
zomervakantie/ Najaar 
2019 
 

18.10.02-
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 

19.06.24-
3 

 
Willy Schipper  

Contact Dorpsraden 
- Willy Schipper zal de dorpsraden nog een keer benaderen 
en vragen of zij een bijdrage beschikbaar willen stellen. 
Warmenhuizen heeft een bijdrage toegekend. 

 

18.12.11-
5 
 
 
 
 
 
19.06.24-
4 

 
Iedereen 
 
 
 
Frank Watertor 
 
Martijn vd Berg 
 

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).  
- Frank Watertor vraagt na bij de gemeente of de gemeente 
nog geschikte gronden heeft. 
- Martijn vd Berg zal bij een van de spanframes het 
onderstel eraf laten slijpen i.v.m. mobiel gebruik. 
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19.06.24-
5 

Iedereen 
 

- De spanframes en het overige materiaal liggen 
opgeslagen bij Martijn vd Berg en bij Nico Groot. 

19.06.24-
6  

 
Nico Groot  
Nico Groot 
Martijn vd Berg 
Nen Sneekes 
Nen Sneekes 
Nen Sneekes 
 
Martijn vd Berg 
Martijn vd Berg 
 
Martijn vd Berg 
 
 
 
? 

Spanframes – UPDATE 
- Stolperweg      
- Belkmerweg 140 bij Bertho Schilder  
- Bij zijn huis staat er één. 
- Benzinepomp bij Sneekes  
- Tas (Leliestraat aan de Keinsmerweg)  
- Bij Fluwel (Nen Sneekes vraagt het aan Jan Jaap 
Hoogland) 
- Van der Salm kan niet 
- Hopman is mogelijk. Als de bollen eraf zijn, kan het tot het 
lelieseizoen blijven staan. 
- Navraag of plaatsing van de spanframes mogelijk 
gekoppeld zou kunnen worden aan het plaatsen van de 
boerenrustpunten en of er mogelijk nog budget is of iemand 
vrijgemaakt kan worden om de spanframes neer te zetten 
- Kan het bij Poland bij het spoor?   

 
Gereed en geplaatst 
Gereed en geplaatst 
Gereed en geplaatst 
Akkoord, nog plaatsen 
Akkoord, nog plaatsen 
? 
 
Niet mogelijk 
Akkoord, nog plaatsen 
 
Loopt, maar zal niet 
meevallen geeft 
Martijn vd Berg aan.   

19.02.05-2 
 
 
 
 
 
  

 
Jolijn van Dijk 
 
 
Nen Sneekes 
 
 
Iedereen 
 

Filmmateriaal/ een campagnefilm 
- Jolijn van Dijk zal Ed van Oerle benaderen en vragen of 
Schagen FM filmmateriaal kan maken en zo ja, wat de 
kosten zouden zijn. 
- De krant had aangegeven een promotiefilm te willen 
maken. Er zou contact opgenomen worden met Jan Jaap 
Hoogland. Nen Sneekes gaat navragen hoe of wat. 
- Iedereen zegt toe na te denken over iemand die mogelijk 
filmpjes/ een campagnefilm kan maken. 

2020? 
 
 
 
 
 
 

19.02.05-3 
 
 
 
19.06.24-7 

 
Nen Sneekes 
 
 
Nen Sneekes 

Kosten AVIA Pomp 
- Nen Sneekes heeft doorgekregen dat het tarief per 
scherm € 85,- euro voor 10 seconden is. De termijn heeft zij 
opgevraagd. 
- Nen Sneekes heeft aan Jan Pronk gevraagd of het, gezien 
de te hoge kosten, gesponsord kan worden door Marees/ 
Kistemaker. Hij heeft aangegeven dat hij één maand wil 
betalen. Het moet kant-en-klaar bij hem aangeleverd 
worden. Nen Sneekes gaat dit verder oppakken en 
afwikkelen. Zij stelt voor om het in de herfst te doen, zodat 
het gekoppeld kan worden aan de campagne gericht op de 
vieze wegen en de weer naar schoolgaande jeugd. 

Loopt 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.02.05-
13 

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

2020 

19.03.04-1  
Jolijn van Dijk, 
Nen Sneekes en 
Martijn v.d. Berg

Overleg met Verkeersouders 
Martijn v. d. Berg en Nen Sneekes zullen naar de afspraak 
met Marjolein Deutekom gaan. Er kan ook gesproken 
worden over eventuele acties tijdens de start van scholen. 

2020 
Het loopt. Het overleg 
wordt waarschijnlijk 
begin juli ingepland. 

19.03.04-2 Nen Sneekes Vertalen tekst folder in het Pools 
Nen Sneekes laat de tekst in het Pools vertalen. 

Loopt. Najaar 2019/ 
begin 2020  

19.03.04-3   
Nen Sneekes  
Jolijn van Dijk 

Financiën en versturen facturen 
- Nen Sneekes houdt de financiën bij.  
- Jolijn van Dijk heeft de facturen verstuurd. 

Gereed 

19.06.24-8 
 

 
Nen Sneekes  
 

Financiën 2020 en wensen 
- Nen Sneekes geeft aan dat er dit jaar geen financiële 
middelen meer zijn. De volgende vergadering zullen de 
financiën van 2020 besproken worden. Het e.e.a. hangt ook 
samen met de wensen. 

September  
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19.04.01-
1 

 
Nen Sneekes 

Campagne box 
Nen Sneekes heeft inmiddels een koffer gevuld met o.a. het 
foldermateriaal, 3 badges en pionnen. Er moet nog een 
schaar in en touw.  

Loopt 
 

19.05.13-
1 

 
ALLEN 

Folderverspreiding 
Iedereen zegt toe een stapel mee te nemen en op diverse 
plekken neer te leggen, waaronder het gemeentehuis, Pand 
Raak, campings, dorpshuizen en huisartsen etc.. 

Doorlopend  

19.05.13-
2 

 
Martijn van den 
Berg 

Stickers 
Het LTO bestuur heeft besloten iedereen een sticker te 
geven. Begin juli wordt de sticker met de folder verzonden. 
Deze regio heeft een paar honderd leden.  

Juli 2019 

19.05.13-
3 

 
Ada Kieft 

Stickers 
Ada Kieft zal de stickers uitdelen tijdens bedrijfsbezoeken 
(max. 5 per bedrijf, afhankelijk van de bedrijfsgrootte). Ada 
Kieft geeft aan dat het goed ontvangen wordt.  

Loopt 

19.05.13-
5 

 
ALLEN 

Activiteiten/ Open dagen 
Iedereen zegt toe eventuele open dagen door te geven. 

 

19.05.13-
6 

 
ALLEN 

Vervolgstappen/ Thema’s 
- Iedereen zal nadenken over de vervolgstappen en 
thema’s per periode, bijv. start van de scholen of herfst. 

 

19.05.13-
7 

 
Nen Sneekes, 
en Martijn vd 
Berg 
Marco 
Houtenbos 

Uitrollen overige plaatsen  
- Nen Sneekes zal in het najaar een draaiboek met 
stappenplan samenstellen. Indien gewenst zijn Martijn v. d. 
Berg en Nen Sneekes bereid om een toelichting te geven.  
- Marco Houtenbos geeft aan dat hij intern even navraag 
gaat doen en laat weten hoe of wat. 

 

19.06.24-9 
 

Nico Groot en 
Nen Sneekes 

Campagne tijdens open bedrijven dag ‘t Zand 
- Nico Groot heeft geregeld dat er tijdens de Open 
Bedrijven Dag in ’t Zand bij Kraakman Perfors een doek 
hangt, de banner er staat en dat er folders liggen. Bij 
Bakker en Schilder zal ook een spanframe geplaatst 
worden. Er hoeft niemand bij te staan.  

29 juni 2019 

19.06.24-
10 
 

 
Rolf Klant en 
Martijn vd Berg 

Campagne tijdens Westfriese Folklore 
- Omtrent de invulling van de presentatie van de campagne 
tijdens de Westfriese Folklore wordt besloten dat er nu 
voorzichtig gestart wordt en dat het mogelijk een volgende 
keer grootser opgepakt kan worden. Martijn v. d. Berg zegt 
toe de bloemen te brengen. 

4 en 11 juli 2019 

19.06.24-
11 
 

 
Nen Sneekes 
 
 
Nen Sneekes en 
Martijn vd Berg 

Mail Gerard Schouten omtrent Verkeersbus 
- Jolijn van Dijk heeft op 13 juni een mail van Gerard 
Schouten (Dorpsraad ’t Zand) omtrent de verkeersbus 
doorgestuurd. Nen Sneekes zal navragen of het gratis is. 
- Nen Sneekes en Martijn v. d. Berg nemen het mee en 
zullen het ook bespreken met de verkeersouders.  

 
 

19.06.24-
12 

 
Nen Sneekes en 
Lida Sneekes 
 
 
 
 
Nen Sneekes 

Voorbeeld nieuwsbericht personeel en contacten 
- Nen Sneekes deelt een voorbeeld van een nieuwsbericht 
uit. Zij zal in overleg met Lida Sneekes een oproep maken 
voor het eigen personeel. Dit zal zij vervolgens doorsturen 
naar de werkgroep zodat iedereen dit zelf kan doorsturen 
naar de eigen leden/ achterban en het personeel. Elk bedrijf 
kan het op z’n eigen manier toepassen/ ophangen.  
- Nen Sneekes zegt toe hieromtrent de krant te gaan bellen. 
Er zou een persbericht rondgestuurd kunnen worden. 

 

 
 


