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WN heeft het CBF keurmerk

Zutphen,

Onderwerp

Wijzigingen in samenwerking

4 juli 2016

met WN

Geachte heer/mevrouw,

Op het gebied van projecten voor verkeersveiligheid is er veelal decennia lang tussen uw gemeente en
samengewerkt. Door een significante wijziging in de procedure van
Veilig Verkeer Nederland
opdrachtgunning, verandert naar verwachting de samenwerking voor in ieder geval een deel van de
projecten.

Tot op heden werd er door de gemeente vaak rechtstreeks opdracht gegeven aan een VVN
vrijwilligersafdeling, of aan de VVN Beroepsorganisatie. Voor de nabije toekomst geldt dat dit mogelijk
voor een deel van de projecten op een andere wijze gaat verlopen.
Het ROV Oost-Nederland verzendt eind deze maand de definitieve uitvraag van de aanbesteding
“Fietsvei|igheid". Voor deze aanbesteding zijn vier partijen voor advies- en ingenieursdiensten op het
van deze partijen
gebied van verkeer geselecteerd die de hoofdaanneming mogen verzorgen. Aan
wordt de opdracht gegund. WN behoort niet tot deze vooraf geselecteerde partijen en maakt een kans
van deze vier partijen werkzaamheden uit te kunnen voeren. Mogelijk is
om in onderaanneming van
er dan geen rol meer voor VVN, mogelijk is er een beperkte rol, mogelijk is er immer nog een
aanzienlijke rol voor VVN weggelegd.
Natuurlijk zetten wij ons maximaal in om binnen deze nieuwe werkwijze u ook voor de toekomst te
Het is
kunnen blijven voorzien van dienstverlening op het gebied van verkeersveiligheidsprojecten.
evident dat wij deze projecten, welke veelal lokaal georganiseerd zijn met als gunstig neveneffect de
invulling van een maatschappelijke functie, graag in uitvoering blijven nemen. Dit met onze vrijwilligers
en met de professionele ondersteuning van de VVN Beroepsorganisatie. De basísproducten van WN
waar de huidige aanbesteding betrekking op heeft zijn:
o
Praktisch verkeersexamen;
8 basisschoo|);
Verkeerseducatielijn (lesmateriaal groep 1
De Scholen Zijn Weer Begonnen;
Veilig op weg (dode hoekvoorlichtingen);
Verkeersouders (vrijwilligers die helpen de schoolomgeving veiliger te maken en ondersteunen
bij praktisch verkeersonder\Nijs);
Fietsverlichtingsacties;
Fietsmodus (ontmoedigen gebruik mobiel op de fiets);
Opfriscursus voor fietsers (theorie en praktijk);
Voorlichting Asielzoekerscentra.
ir

Met dit schrijven ga ik er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u tjrëlgenhebben, kunt u
Sinke,
zich richten tot de heer
Hommes,projectleider VVN Oost-Nederland, of deheer
Regiomanager VVN
et telefoonnummer is (0575) 510
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