
 



Op de fiets naar school 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Daarom vragen wij uw aandacht voor verkeersveiligheid, om er 

samen met u voor te zorgen dat uw kind zo veilig mogelijk aan het verkeer kan deelnemen. Met de 

campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ worden automobilisten aan het begin van het schooljaar 

geattendeerd op schoolgaande kinderen. Maar u kunt zelf ook wat doen om de veiligheid van uw kind in 

het verkeer te bevorderen!  

Wat doet de gemeente?  

De gemeente Oldenzaal hecht veel waarde aan de verbetering van de verkeersveiligheid en zet hiervoor 
verschillende middelen in. Zo krijgen scholen de gelegenheid deel te nemen aan diverse 
verkeersveiligheidprojecten om jongeren bewust te maken van risico’s in het verkeer. Daarnaast werkt de 
gemeente actief aan verkeersveiligheid met de aanleg van fietsoversteekplaatsen en de reconstructie van 
wegen en drukke verkeerspunten. Kinderen zijn een kwetsbare groep op de openbare weg. Samen moeten 
we ervoor zorgen dat ze zo veilig mogelijk aan het verkeer kunnen deelnemen. 

Verbod fietsen met een telefoon in je hand 
Autorijden met een telefoon in de hand mocht al niet, sinds 1 juli 2019 is ook fietsen met de telefoon in je 

hand verboden. MONO rijden is ongestoord onderweg zijn. Zonder afleiding van je telefoon, zodat je je 

ogen op de weg houdt en niet op je scherm. 

Tegelijkertijd fietsen en appen is levensgevaarlijk. Heb je je telefoon nodig om te navigeren of te bellen? 

Zet hem dan in een houder op je stuur en gebruik oortjes. Word je - al fietsend - betrapt met je telefoon in 

je hand, dan riskeer je een boete van € 95,00. Er vallen jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden 

in het Nederlandse verkeer door smartphonegebruik. Door berichtjes te lezen of tikken heb je 25 keer 

meer risico op een ongeval. Bescherm jezelf én je medeweggebruiker en zet je telefoon op stil of offline. 

#daarkunjemeethuiskomen #ikrijmono 

Maak uw kind bewust van de dode hoek  
  

Een dode hoek is dat gedeelte van de weg, dat een bestuurder vanaf zijn zitplaats niet kan overzien. Vooral 

bij het naar rechts afslaan van een vrachtwagen of bus kunnen daardoor levensgevaarlijke situaties 

ontstaan. Maak uw kind bewust van het principe van de dode hoek en leer het er mee om te gaan. Houd 

wagens die afslaan goed in de gaten en haal deze vooral niet in! In groep 8 heeft uw kind hierover 

voorlichting gehad.  

  

Fiets samen met uw kind de route naar 

school  
  

Uw kind gaat naar een nieuwe school. Dan is het nuttig om eerst samen de weg te verkennen. Zoek de route die u 

het veiligst vindt en attendeer uw kind op drukke of onoverzichtelijke punten en leg uit hoe daar mee om te gaan.  

  

  

Wijs uw kind op het eigen fietsgedrag  
  

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van speel- en inhaalgedrag van een groep fietsers en het gebruik 
van mp3-spelers of mobieltjes op de fiets. Wijs uw kind daarom op het belang van veilig fietsgedrag en de 
verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer.  
  

  

  

Zorg dat uw kind goed zichtbaar is  
  

Voor de veiligheid is het van essentieel belang dat uw kind goed zichtbaar is voor andere verkeersdeelnemers. De 
juiste verlichting en reflectie van de fiets zijn verplicht. Reflecterende kleding zorgt er voor dat kinderen beter 
worden opgemerkt, wat zeker in de herfst en winter, als ze vaker in het donker moeten fietsen, belangrijk is.  
  

  

De technische staat van de fiets  
  

Het is belangrijk om de techniek van de fiets regelmatig te controleren. Let daarbij ook op het juiste formaat van 

de fiets en de afstelling van zadel en stuur. Zie de checklist.  

  

Wij wensen iedereen een veilig schooljaar 
  

Heeft u vragen, dan kunt u deze sturen naar info@oldenzaal.nl . Meer informatie over verkeer vindt u op onze 

website www.oldenzaal.nl. 

Deze flyer wordt mede ondersteund door de politie en Veilig Verkeer Nederland. Voor meer informatie over hun 

verkeersveiligheidacties kunt u kijken op www.politie.nl en www.vvn.nl. 

De verkeersveiligheidprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Overijssel. 


