
 

 
 
 
 
Onderwerp: Fietsverlichtingsactie Were Di 
 
Valkenswaard, oktober 2022 
 
 
Beste leerlingen, Geachte ouders/verzorgers, 
 
Onder het motto: “Fietslicht-AAN” gaat Veilig Verkeer Nederland – afdeling Valkenswaard met steun 
van diverse vrijwilligers wederom een Fietsverlichtingsactie organiseren voor de leerlingen van de 
eerste klassen van het Voortgezet Onderwijs.  
Deze fietscontrole wordt met medewerking van Scholengemeenschap Were Di gehouden op 
maandag 31 oktober 2022.  
 
Zichtbaarheid van fietsers is van groot belang voor de verkeersveiligheid. Goede fietsverlichting is 
daarbij cruciaal. Ook reflectoren spelen een belangrijke rol bij de zichtbaarheid. Het is niet bekend 
hoeveel ongevallen en hoeveel slachtoffers onder fietsers te wijten zijn aan ontbrekende of onjuiste 
verlichting of reflectoren. Elk slachtoffer is er één te veel. Brabant gaat immers voor NUL 
verkeersdoden.  
Doelstelling van de Fietsverlichtingsactie is om vooral jeugdige fietsers te stimuleren op te vallen 
door middel van de goede fietsverlichting en de juiste reflectie.  
Fietsen met licht is prettig. Je ziet meer en je wordt door anderen gezien.   
Met de actie “Kom veilig thuis” wil VVN samen met ouders en leerlingen, een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid en het verminderen van het aantal 
verkeersslachtoffers door in de weken voorafgaand aan deze Fietsverlichtingsactie het fietslicht in 
orde te hebben.  
 
Informatie over fietsverlichting 
Slechte fietsverlichting wordt vaak veroorzaakt door lege batterijen, slechte contacten, losse 
draadjes, kapotte lampjes of versleten dynamo’s. Er is veel kwaliteitsverschil in fietsverlichting. 
Achterlichten op batterijen, met led-lampjes zijn een geweldige verbetering, maar batterijen moeten 
wel af en toe vervangen worden en dat wordt regelmatig vergeten.  
Meer informatie over fietsverlichting is te vinden op de site https://vvn.nl/fietsverlichting  
 
Regels fietsverlichting: 
Er wordt op de volgende punten gecontroleerd: 
- voor wit of geel licht; 
- achter rood licht;  
- goed zichtbaar zijn; 
Verder is verplicht (ook overdag): 
- een rode reflector achter; 
- pedalen met gele reflectoren; 

https://vvn.nl/fietsverlichting


- witte reflecterende banden (wielcirkels) of twee oranje reflectoren per wiel  
 
Na afloop van de keuring  
De fietsen die in orde zijn, worden voorzien van een merkbandje en kunnen de school met geen of 
weinig vertraging verlaten.  
 
Fietsen die niet in orde zijn, worden voorzien van een “controlekaart.” Leerlingen, bij wie gebreken 
aan de fietsverlichting zijn geconstateerd, zullen vanwege een nacontrole wat langer moeten 
wachten voor zij de school kunnen verlaten.  
 
Iedereen moet er rekening mee houden dat er in de weken na de keuring gecontroleerd wordt door 
de politie. Het kan een fikse boete opleveren als de verlichting niet in orde is. 
De boete voor het fietsen zonder de juiste verlichting bedraagt € 55,00. (+ € 9,00 administratie- 
kosten) 
 
Leerlingen, controleer alvast je fietsverlichting.  
Ouders help een handje mee. 
Doe mee en fiets veilig!  
 
 
 
Scholengemeenschap Were Di      Veilig Verkeer Nederland, 

Afdeling Valkenswaard 
 
E. de Gier, rector en Johan Ouwersloot, 
  Teamleider Facilitair en ICT        
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