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U kunt ons bellen
Van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 - 13.30 uur en op vrijdag van 
08.30 - 12.00 uur. 

Ook in Wijster 
‘Veilig door het dorp’
Dit jaar gaat ook in Wijster het project 
Veilig door het dorp van start. Veilig 
door het dorp is een innovatief ver-
keersveiligheidsproject voor en door 
dorpsinwoners met ondersteuning 
van Welzijnswerk Midden-Drenthe. In 

Hoe het begon
Het initiatief lag ooit bij jeugdsoos 
Enjoy in Witteveen. Dit kwam omdat in 
een periode van vier jaar er een aantal 
ernstige ongevallen had plaatsgevonden 
waar met name jeugd bij betrokken was. 
Binnen het jeugdwerk werd besloten dat 
ze hier, samen met dorpsbelang Witteveen 
extra aandacht voor wilden in projectvorm. 
Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren 
werden zoveel mogelijk lokale partijen en 
inwoners bij het thema verkeersveiligheid 
betrokken. Het verkeersgedrag werd onder 
de aandacht gebracht en uiteindelijk 
positief beïnvloed! 

In 2014 is het project zelfs door het 
Nationaal Verkeersveiligheidscongres 
(NVVC) verkozen tot winnaar van de 
Nationale Verkeersveiligheidsprijs. In 
het kader van Veilig door het Dorp zijn 
er verschillende acties op touw gezet. 
Denk aan een verkeerscursus voor 
tractorbestuurders in hun vrije tijd en 
de workshop ‘Alcoholvrij op weg’ van 
Verslavingszorg Noord-Nederland. In de 
deelnemende dorpen werd door de jaren 
heen al snel geconcludeerd dat veilige 
wegen en voertuigen belangrijk zijn, maar 
dat het verkeersgedrag van de inwoners 
minstens zo belangrijk is. 

Wijster
In 2019 gaat Wijster aan de slag met Veilig 
door ’t dorp. Een werkgroep van inwoners 
is plannen aan het maken voor najaar 
2019 en voorjaar 2020. Het centrale thema 
in Wijster is ‘Verkeer op het platteland’. 
Aanleiding is met name de bezorgdheid 
onder inwoners over de toename van het 
verkeer, de gevolgen van het verdwijnen 
van de bus, de VAM-berg als recreatieve 
attractie (wielrenners/ATB), (te) hard rijden 
en aandacht voor onveilige verkeerssituatie 
in het dorp. Wijster gaat starten met 
het maken van verkeersborden voor de 
basisschooljeugd. 

Meer weten?
Wilt u graag meer informatie over dit pro-
ject? Neem dan contact op met Erik Doeze-
man via e.doezeman@welzijnswerkmd.nl of 
088 16 51 200. 

Esther Westerbeek en Arjan Mulder 
van Dorpsbelangen Wijster.

Midden-Drenthe zijn al meerdere dorpen 
met dit project aan de slag geweest na-
melijk Witteveen in 2012, de Broekstreek 
in 2013, Nieuw Balinge in 2014, Wester-
bork in 2016 en Smilde in 2018. Dit jaar 
is dus Wijster aan de beurt.  


