Om als verkeersregelaar ingezet te kunnen worden moet eerst
een persoonlijk e-learning traject gevolgd worden. Pas als de
eindtoets met goed gevolg is afgelegd kunt u aangesteld worden
Helmond is een bruisende en als evenementen verkeersregelaar.
actieve stad waar door vereni- In de gemeente Helmond worden de instructies onder andere
georganiseerd door Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helgingen, stichtingen en instelmond e.o.
lingen met grote regelmaat
De e-learning cursus wordt op de computer via internet gevolgd.
activiteiten en evenementen Ook de bijbehorende eindtoets. Deze
worden georganiseerd.
instructies staan onder toezicht van de SVNL (Stichting verkeersregelaars Nederland) die ook de instructieverklaringen uitgeven
Vaak wordt hierbij gebruik gedie weer nodig zijn voor een aanstellingspas.
maakt van de openbare weg. De inzet van verkeersregelaars
Meerdere malen per jaar worden er instructiebijeenkomsten
kan dan nodig zijn. Deze folder geeft nadere uitleg over de rol
georganiseerd door onze vereniging.
van verkeersregelaars binnen
de gemeente Helmond.
Aanstelling verkeersregelaars
Aanstelling van de verkeersregelaars
Waarom verkeersregelaars?
vindt plaats aan de hand van de inVerkeersregelaars zijn nodig bij nagenoeg iedere activiteit die
structieverklaring. Dit is het bewijs
plaatsvindt op de openbare weg waar vergunning voor is verdat de cursus met voldoende resulleend, en de gemeente heeft bepaald dat inzet verkeersregelaars
taat is gemaakt en moet ten alle tijnoodzakelijk is. Door de grote hoeveelheid van activiteiten, van
den aan de gemeente overlegd worgroot tot klein, is het voor de politie onmogelijk om het verkeer
den.
te regelen. Met de inzet van verkeersregelaars kunnen de activiDe aanstelling wordt gedaan door de
teiten op een veilige manier doorgang vinden.
burgemeester van Helmond.

Verkeersregelaars in HELMOND en
omstreken

Vaststelling aantal verkeersregelaars
Of en hoeveel verkeersregelaars er moeten worden ingezet bij
het evenement of de activiteit, wordt bepaald door de gemeente, in samenspraak met de politie.
Deze beoordeling maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag die door de organisatie van de activiteit is ingediend bij de
gemeente.
Het aantal vereiste verkeersregelaars wordt opgenomen in de
uiteindelijke vergunning of ontheffing.
Soorten verkeersregelaars
De wetgever maakt onderscheid tussen verkeersregelaars die
slechts eenmaal optreden en verkeersregelaars die voor een
langere periode optreden (maximaal 1 jaar). Daarnaast zijn er
de beroeps- verkeersregelaars. Deze folder gaat uitsluitend over
de evenementen - verkeersregelaars.

Instructie van verkeersregelaars

De Verkeersregelaars van de VVH zijn
aangesteld voor de gemeente Helmond, de overige SRE gemeentes en Peel 6.1 gemeentes.
Verzekering van verkeersregelaars
Verkeersregelaars bij evenementen treden op in de hoedanigheid van vrijwilliger. De gemeente Helmond zorgt er voor dat
elke (geregistreerde) vrijwilliger is verzekerd tijdens het uitoefenen van zijn/haar vrijwilligerswerk. Hiermee is de aansprakelijkheid gedekt voor schade ten opzichte van derden, als gevolg van
het uitoefenen van vrijwilligerswerk.
Verplichtingen verenigingen en organisatoren
U heeft als organisatie inmiddels een vergunning of ontheffing
ontvangen waarin staat dat u verkeersregelaars moet inzetten.
Welke stap moet u nu nemen?
U gaat zelf verkeersregelaars opleiden en alle bijbehorende administratie verzorgen of:
U kunt zich melden bij Vereniging vrijwillige verkeersregelaars
Helmond e.o.

Onze vereniging kan u behulpzaam zijn bij:







Aanvragen vergunning bij de gemeente
het regelen van de e-learning trainingen
de administratieve afwikkelingen van alle papieren
uw zoektocht naar bevoegde verkeersregelaars, aangezien zij over de gegevens van een aantal verkeersregelaars
beschikken.
Het lenen van officiële verkeersregelaarshesjes.

Wat kunnen wij bieden ?
Opgeleide evenementen verkeersregelaars, verkeersregelaars
per motor voor begeleiding van evenementen die zich verplaatsen zoals optochten, Truckruns, wielerrondes, motorritten, braderieën, evenementen e.d.
Onze vaste verkeersregelaars zijn voorzien van originele, goedgekeurde kleding en hulpmiddelen zoals lampen, portofoons e.d.
Wat kost het ?
Omdat wij werken met vrijwilligers kunnen we de kosten erg
laag houden. Wij proberen door middel van sponsoring en donaties onze materialen op peil te houden.
Afhankelijk van de tijdsuur en het aantal in te zetten verkeersregelaars vragen wij aan verenigingen een donatie.
Organiseert u een commercieel evenement? Ook dan kunnen
wij u behulpzaam zijn.

Verkeersregelaar worden bij onze vereniging ?
Heb je interesse om verkeersregelaar te worden en ons team te
versterken? Wordt dan lid van de VVH.
Voor slechts 5,00 per jaar kun je lid worden van ons team.
Je krijgt hiervoor een training voor de “jaaraanstelling Verkeersregelaar” en je maakt gebruik van onze kleding en hulpmiddelen
tijdens evenementen. Ook zijn er extra tussentijdse bijeenkomsten om je kennis en ervaring op peil te houden.
Hiervoor vragen wij wel om minimaal twee tot drie evenementen inzetbaar te zijn.
Interesse of aanmelden?
Stuur je persoonlijke gegevens en je e-mail adres door aan:
verkeersregelaarshelmond@gmail.com

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan
gerust contact op met de Vereniging vrijwillige verkeersregelaars
Helmond e.o.

Twan Spierings
tel. 06-22216872 of via
e-mail: verkeersregelaarshelmond @gmail.com

Website: www.verkeersregelaarshelmond.nl
KvK. Nummer: 59737840
Bank: NL52 RABO 0152 2349 93
Tnv:Ver.Vrijwillige Verkeersregelaars

Deze folder is een uitgave van:
Vereniging Vrijwillige Verkeersregelaars Helmond e.o.

www.verkeersregelaarshelmond.nl

Vrijwillige Verkeersregelaars bij
evenementen in HELMOND
en omgeving

