Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in voor veilige wegen en
voor veilig gedrag van de weggebruikers. Zij stimuleert en ondersteunt daarom verkeerseducatie en – voorlichting.
De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, scholen en aanbieders van educatieve projecten.

BROEM-cursus
Oudere automobilisten hebben doorgaans veel

Praktijkles

rijervaring, maar vaak is het lang geleden dat

Na afloop van de eerste bijeenkomst wordt de deelnemers de

zij hun rijbewijs gehaald hebben. Intussen zijn

mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een praktijkles.

verkeersregels veranderd, verkeerssituaties aangepast en soms onoverzichtelijk. Het verkeer is
drukker en gejaagder geworden. Het kan nodig zijn
om de kennis van verkeersregels en rijvaardigheid

Men kan in de eigen auto met een ervaren instructeur een
praktijkrit doen. Na afloop van deze rit vindt een evaluatiegesprek plaats. Indien nodig krijgen deelnemers advies over hoe
zij hun rijstijl kunnen verbeteren. Ongeveer vijf weken na de
eerste theoriebijeenkomst volgt de tweede theoriebijeenkomst.

te toetsen en zo nodig te verbeteren. De provincie

Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de ver-

Utrecht biedt daarvoor een cursus aan. De organi-

keerstheorie en kan men nog napraten en vragen stellen over

satie is in handen van Veilig Verkeer Nederland.

de praktijkrit.
Kosten

Senioren

De theoriebijeenkomsten zijn voor de deelnemers kosteloos.

Ouderdom is geen ziekte of kwaal. Het is een normale levens-

Het praktijkdeel van de cursus komt voor eigen rekening van de

fase, waar bepaalde mentale, sociale en fysieke kenmerken

deelnemer. De kosten van zaalhuur en catering zijn voor rekening

bij horen. Ouderen hebben meer tijd nodig voor waarnemen,

van de gemeente.

beslissen en handelen. Belangrijk probleem is dat de verschillende functiebeperkingen zich gelijktijdig voordoen. In het verkeer
kan dit er toe leiden dat ouderen eerder in de problemen komen
dan andere volwassenen.
Opfriscursus Rijvaardigheid
De theoriecursus bestaat uit twee bijeenkomsten die twee uur
duren. Een deskundig voorlichter van Veilig Verkeer Nederland

Belangstelling?

praat de deelnemers bij over alle verkeersregels die in de loop

Neem dan contact op met Leonie Smeets, l.smeets@vvn.nl,

van de jaren veranderd zijn. Denk hierbij aan algemene gedrags-

tel. 088 524 88 00 van Veilig Verkeer Nederland. Zij kan u

regels, nieuwe wegmarkeringen, kijk- techniek, voorrang,

informeren waar en wanneer er een BROEM-cursus plaats-

afslaan, rotonde, verkeerstekens op borden en wegdek,

vindt en hoe u zich kunt aanmelden.

parkeren, stilstaan, etc. Er is ruim de tijd goed stil te staan bij
deze onderwerpen en er is voldoende tijd om vragen te stellen.

