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aanvragen theoretisch verkeersexamen 2020

Geachte directie, verkeersouder,
Gemeente Steenwijkerland voert een actief verkeersveiligheidsbeleid. Naast dat de inrichting van de
weg in orde moet zijn, stimuleren we ook een veilig verkeersgedrag van de weggebruikers.
Om dit te bereiken zetten we onder andere in op verkeerseducatie en voorlichting. Een taak die alleen
gezamenlijk opgepakt kan worden. Jaarlijks voeren we diverse verkeerseducatieprojecten uit, zoals
het verkeersexamen, Dode Hoek en ANWB Streetwise. Deze projecten zijn vastgelegd in het ‘actieplan
verkeersveiligheid’. Dit plan voeren we uit samen met vele partners, zoals VVN afdeling
Steenwijkerland, provincie Overijssel, politie en (lokale) bedrijven.
Theoretisch verkeersexamen 2020
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert op 30 maart (regio midden), 31 maart (regio noord) en 2
april 2020 (regio zuid) landelijk het theoretisch verkeersexamen. Uw leerlingen kunnen gratis, met
subsidie van provincie Overijssel, meedoen aan het theoretisch verkeersexamen.
Examens rechtstreeks bestellen bij VVN
De examens bestelt u bij VVN, zij sturen u daarover ook een mailing. VVN verzendt de pakketten
naar de scholen. Het afnemen en nakijken van het theoretisch verkeersexamen doet school zelf.
Factuur naar gemeente Steenwijkerland laten sturen
Wij vergoeden de kosten van de verkeersexamens, diploma’s en handleiding. Vul hiervoor direct bij
de bestelling het factuuradres van de gemeente in.
 Gemeente Steenwijkerland, t.a.v. de heer G. Boekhout, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
Praktisch verkeersexamen 2020
Het theoretisch verkeersexamen is een mooie voorbereiding op het praktisch verkeersexamen.
In 2020 organiseren VVN Steenwijkerland en gemeente dit praktisch verkeersexamen op donderdag
16 april 23 april 2020 in Steenwijk en vrijdag 17 april 24 april 2020 in Vollenhove. In januari 2020 krijgt
u hiervoor een uitnodiging.
Alle informatie over het verkeersexamen staat ook op www.steenwijkerland.nl (zoek op
‘verkeersexamen’).
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Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

Heeft u vragen over het verkeersexamen
Bel dan gerust met Geke Oosterveld via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar
geke.oosterveld@steenwijkerland.nl.
Heeft u vragen over verkeersveiligheid of verkeerseducatie in het algemeen
Neem dan contact op met Gerben Boekhout via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar
gerben.boekhout@steenwijkerland.nl.

Met vriendelijke groet,

Gerben Boekhout
Specialist verkeer en vervoer
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