49 cc

Een bromfiets/scooter biedt de moge-

De leerstraf bestaat uit 5 bijeenkom-

lijkheid je gemotoriseerd te verplaat-

sten van 3 uur (totaal 15 uur) en wordt

Begin 2005 is in Overijssel de ver-

sen. Dit vraagt echter wel verstandig

zo dicht mogelijk bij jou en de rest van

keersveiligheidcampagne 49 cc van

gebruik van de motor en een verstan-

de deelnemers in de buurt gegeven.

start gegaan. De campagne is

dige deelname aan het verkeer.

bedoeld om jongeren bewuster te
maken van de gevaren en risico’s in
het verkeer. De leerstraf 49cc is een
onderdeel hiervan.

In de leerstraf wordt ingegaan op:
En hier gaat het wel eens mis.....

Leerstraf 49 cc

▪ de oorzaken van te hard en gevaarlijk
rijden en de keuzes die jij hierbij maakt
▪ de inschattingen van jouw voertuigbeheersing en de werkelijkheid

De campagne richt zich op bromfiets

De leerstraf 49 cc is er voor jongeren

▪ de plannen voor jouw verkeersdeel-

en scooter rijders en dat is niet voor

die met de bromfiets/scooter een ern-

name in de toekomst en de mogelijk-

niets. Uit cijfers blijkt dat ruim 20% van

stige snelheidsovertreding begaan en/

heden hiervan.

alle verkeersslachtoffers bromfiets

of verkeersgevaarlijk gedrag vertonen.

en scooter rijders zijn.

Hiervoor ben je door de politie staande

In heel Twente waren in 2006 bij ver-

gehouden.

keersongevallen maar liefst 215
bromfiets/scooters betrokken.

De mogelijkheid tot het deelnemen aan
de leerstraf wordt door de Officier van

In tegenstelling tot een auto biedt een

Justitie aangeboden.

bromfiets/scooter weinig bescherming.

Dit als vervanging van een oproep om

De bescherming tegen ongevallen ben

op zitting bij de kantonrechter te ver-

jezelf.

schijnen.
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Je krijgt het aanbod voor
de leerstraf en dan ….

Heb je nog vragen?
Heb je na het lezen van de brochure

Het aanbod van de Officier van Justitie

nog vragen dan kun je contact

wordt je door de Politie bekend ge-

opnemen met de afdeling Verkeer

maakt.

van de politie Twente, mevr. Damhuis

Leerstraf 49 cc

of mevr. de Graaf, tel. 053-4555110
Wanneer je het aanbod aanneemt
wordt je nog een aantal vragen
gesteld. Deze zijn nodig voor de orga-

Samenwerkende partners in de
leerstraf 49 cc zijn

nisatie van de leerstraf en de samenstelling van de deelnemersgroepen.
De leerstaf wordt verzorgd door organisatie en adviesbureau TAB.
Deze stuurt je een uitnodiging voor de
eerste bijenkomst en een overzicht van
alle bijeenkomsten. Je bent uiteraard
verplicht aan alle bijeenkomsten deel
te nemen.
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informatie over
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