
Ki

jk voor meer info op w
w

w.vvn.nl  en doe m
ee

r! Ki

jk voor meer info op w
w

w.vvn.nl  en doe m
ee

r!

Doe meer met
Veilig Verkeer



Maak samen de buurt
verkeersveilig!

Jij woont toch ook graag in een buurt waar kinderen veilig buiten spelen, 
jongeren veilig naar school fi etsen en ouderen rustig kunnen oversteken? 
Zijn er bij jou in de buurt verkeersonveilige situaties en vind je dat 
bewoners wel wat meer rekening mogen houden met elkaar? 

 Meldpunt Veilig Verkeer
Het Meldpunt Veilig Verkeer is het landelijke, digitale loket waar burgers met hun vragen 
over verkeersveiligheid terecht kunnen. Een loket waar je onveilige verkeerssituaties door 
kunt geven. Vanuit deze melding word je door VVN geholpen om, samen met medestanders, 
overheden en andere maatschappelijke organisaties, te werken aan de bevordering van de 
verkeersveiligheid. Bovendien krijgt VVN door jouw melding zicht op hoe de verkeersveiligheid 
door burgers wordt ervaren. Dit is waardevolle informatie voor de mensen die de openbare ruimte 
inrichten. Ook over plekken waar weinig of geen ongevallen gebeuren, maar die toch onveilig zijn.

 Kijk op www.meldpuntveiligverkeer.nl

 Buurtacties Veilig Verkeer
Verkeersonveilig gedrag gebeurt vaak onbewust. Door te hard te rijden, niet goed uit te kijken 
bij het oversteken of verkeerd te parkeren, ontstaan er onveilige situaties zonder dat wij 
hierbij stilstaan. Als je weet waarom bepaald gedrag verkeersonveilig is, denk je beter na. 
Buurtacties maken verkeersdeelnemers bewust van hun rijgedrag. Bijvoorbeeld acties op het 
gebied van snelheid, parkeren, sluipverkeer of onveilig oversteken. Je kunt zelf activiteiten 
rondom verkeersveiligheid organiseren, zoals een snelheidsmeting of een folderactie in de 
straat. Wij geven tips hoe je in contact kunt komen met de gemeente, de politie en lokale 
netwerken zodat de buurtactie een succes wordt. Verderop in de folder laten we zien aan 
welke acties je zou kunnen denken.

 Kijk op www.vvn.nl/doemeer

 Buurtlabel Veilig Verkeer
Met het Buurtlabel Veilig Verkeer worden bewoners die structureel werken aan een 
verkeersveilige woonomgeving, beloond. Een aantal keer per jaar komt een werkgroep bij 
elkaar om samen met medebewoners verkeersknelpunten te inventariseren, oplossingen te 
bedenken en acties te ondernemen die bijdragen aan een verkeersveiliger woonomgeving. 
Het initiatief om het label te behalen kan door iedereen worden gestart. Wil jij ook in aanmerking 
komen met jouw buurt? Neem dan contact op met het Regionaal Steunpunt van VVN in jouw 
regio (kijk op www.vvn.nl/regionale_steunpunten). Zij helpen je bijvoorbeeld bij het opstellen 
van een gezamenlijk activiteitenplan.

 Kijk op www.vvn.nl/doemeer

Kom dan op voor de verkeersveiligheid in 
je eigen buurt! Samen maken we de buurt 
verkeersveilig! Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
helpt je op weg met deze rijwijzer door de 
buurt. Wil je aan de slag? In deze folder lees 
je hoe je zelf verkeersproblemen in je eigen 
buurt kunt aanpakken. 

verkeersveilig! Veilig Verkeer Nederland (VVN) 

Hoe werkt
het?
Met behulp van:
>Meldpunt Veilig Verkeer 
>Buurtactie Veilig Verkeer 
>Buurtlabel Veilig Verkeer 
zorg je eenvoudig, samen met 
de gemeente, politie en andere 
partijen voor een veiliger buurt!



Hoe start ik?
Samen de buurt veilig maken, hoe pak 
je dat aan? Een stappenplan helpt. Dit 
kun je maken met behulp van de PODOE-
aanpak. Deze planmatige aanpak leert je 
systematisch te werk te gaan en oplossingen 
te zoeken voor (verkeerskundige) knelpunten. 
Je defi nieert eerst het Probleem, doet 
onderzoek naar de Oorzaak, bepaalt het 
Doel, bedenkt Oplossingen en houdt 
achteraf een Evaluatie. 
Kijk op www.vvn.nl/doemeer voor een 
handleiding van de PODOE-aanpak.

Veilig stap voor stap

1  Zoek medestanders die ook willen dat 
jullie buurt verkeersveilig wordt!

2  Sla de handen ineen. 
Bespreek samen wat de problemen zijn 
in jullie wijk en wat jullie hieraan als 
bewoners kunnen doen. 

3  Verzin een leuke actie. 
Kijk voor inspiratie en ondersteuning 
bij tips en actie-ideeën.

4    Laat ons weten hoe je actie is gegaan 
via www.vvn.nl/regionale_steunpunten.

>Veilige snelheid
Start een eigen campagne en wijs auto-
mobilisten op de maximumsnelheid van 
15 of 30 km per uur met behulp van diverse 
materialen die VVN beschikbaar heeft. Dit 
zijn praktische hulpmiddelen om samen een 
actie voor een veilige snelheid op te zetten. 
Denk aan stickers voor op kliko’s, folders, 
posters, kaarten en ballonnen. Ook ontvang 
je hierbij instructie over hoe de materialen 
het meest effectief ingezet kunnen worden.

>Snelheidsmeting
Zelf een lasergun bedienen? Organiseer een 
snelheidsmeting. Dat kan onopvallend zodat 
automobilisten niet zien dat hun snelheid ge-
meten wordt. Het is voor zowel volwassenen 
als kinderen erg leerzaam en leuk om mee te 
werken aan dit project. Over de uitslag kun je 
in gesprek gaan met weggebruikers of de ge-
meente. Het houden van een snelheidsmeting 
duurt, afhankelijk van het aantal deelnemers 
en het soort meting, één tot vier uur.

>Buitenspeeldag
Hoewel deze dag een landelijke actie is, 
organiseer je als deelnemende groep of 
buurt je eigen buitenpeeldag. In je eigen 
buurt bepaal je dus zelf of het een grote of 
een kleine actie wordt. Het is zelfs mogelijk 
om elke maand in actie te komen om kinderen 
alle ruimte te geven om veilig buiten te 

spelen, onafhankelijk van de jaarlijkse 
landelijke Buitenspeeldag! Maar wat komt 
er allemaal kijken bij de organisatie van een 
buitenspeeldag? De handleiding zet het 
allemaal overzichtelijk op een rijtje: handige 
tips voor de organisatie en verschillende 
ideeën voor acties en spelletjes.

>Verkeersquiz
Leuk voor veel verschillende bijeen-
komsten in de wijk en zelfs te combineren 
met een buurtbarbecue: de verkeersquiz! 
Er zijn meerdere quizzen beschikbaar: o.a. 
een algemene verkeersquiz, een 30 km-quiz 
en een quiz voor jongeren op de fi ets. Beide du-
ren ongeveer een half uur en kunnen met andere 
activiteiten worden aangevuld. 

>Remwegsimulatie
Wil je de buurt laten zien wat het gevaar is 
van snelheidsovertredingen? Organiseer een 
spannende remproef. Tijdens een interactieve 
remproefdemonstratie zie je hoe lang een 
remweg is als een auto 50 km/uur rijdt en wat 
het verschil is met 30 km/uur, of het verschil 
tussen 15 en 30 km/uur. De demonstratie kan 
worden aangepast aan speciale groepen, 
bijvoorbeeld voor kleine kinderen of voor de 
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 Tips en 
actie-ideeën
Je kunt op verschillende manieren 
aandacht vragen voor de verkeersveilig-
heidsproblemen in je buurt. VVN helpt je 
op weg met stappenplannen, materialen 
en ideeën voor buurtacties. Het hoeft 
heus niet altijd moeilijk of tijdrovend te 
zijn! Wij hebben tips en voorbeelden van 
acties op een rij gezet om jouw actie tot 
een succes te maken. Heb je ervaring 
opgedaan met een nieuwe, zelfbedachte 
actie en wil je dit succes graag delen? 
We horen het graag! 

Kijk voor meer informatie op 
www.vvn.nl/doemeer

Samen de buurt
veilig maken

Verkeersveiligheid
in de wijk



jeugd. Voor de remproef zijn veiligheidsmaat-
regelen nodig: de weg moet worden afgezet en 
er is een vergunning van de gemeente nodig. 
Bij de demonstratie komen kosten kijken: 
vraag bij de regionale kantoren van VVN in 
hoeverre hiervoor subsidie beschikbaar is.

>Sluipverkeer
Sluipverkeer is verkeer dat door een gebied 
rijdt waar het geen bestemming heeft. 
Hierdoor raken de lokale wegen overbelast 
en ondervinden het lokale verkeer en de 
omwonenden hinder. Spreek deze passanten 
op hun verantwoordelijkheid aan door de 
straat vol met posters van bijvoorbeeld de 
landelijke 30 km-campagne te hangen. Dit 
kun je aanvullen met bordjes in de tuinen 
waarop staat vermeld: ‘Graag een blokje 
om - even snel, toch veiliger’. Des te vaker 
de actie wordt herhaald, des te effectiever. 

>Gevaren van de Dode Hoek
Veel bouwverkeer of vrachtwagens in de 
buurt? De confrontatie tussen vrachtauto’s 
en fi etsende kinderen kan gevaarlijke 
situaties opleveren. Daarom is het van 
belang om kinderen, maar soms ook 
volwassenen te leren omgaan met grote 
voertuigen. Daarnaast kunnen we ervoor 
zorgen dat ze zo min mogelijk grote voer-
tuigen tegenkomen. In de handleiding 
‘Omgaan met vrachtauto’s’ vind je een 

stappenplan dat je op weg helpt om de 
ontmoetingspunten tussen vrachtauto’s en 
fi etsende kinderen te inventariseren en aan de 
slag te gaan om de knelpunten op te lossen. 
Vind de vuistregels op www.veilig-op-weg.nl.

Verkeersveiligheid
rond scholen

>Groene en/of gele kaartenactie
Drukte rondom halen en brengen kan niet 
alleen gevaarlijk zijn voor kinderen, maar 
ook voor hun ouders en buurtbewoners. 
Deze actie probeert ouders bewust te 
maken van de gevaren. Wanneer een ouder 
fout parkeert en/of het overige verkeer in 
gevaar brengt, krijgt deze een gele kaart. 
Deze kaart legt uit dat fout geparkeerde 
auto’s de verkeersveiligheid rondom school 
in gevaar brengen. Gelukkig krijgen niet 
alleen de foutparkeerders een kaart, ook de 
ouders die netjes in de vakken parkeren of 
hun kind lopend of op de fi ets naar school 
brengen. Deze kaart is groen en bedankt de 
ouders voor hun gedrag. Goed gedrag wordt 
beloond! Ook de parkeerkaart kan hiervoor 
worden ingezet.

>Ik stop voor zebra’s
Oversteken is een riskante aangelegenheid. 
Door middel van de actie ‘Ik stop voor 
zebra’s’ maak je weggebruikers attent 
op het feit dat er bij een zebra voorrang 
verleend moet worden. Daarmee kun je de 
buurt weer een stukje veiliger maken. In 
samenwerking met de politie of met kinderen 
spreek je automobilisten aan en beloon je hen 
met een raamsticker en folder. Kinderen die 
meedoen leren zelf goed op het verkeer 
te letten en kunnen tijdens de actie hun 
zebra-masker opzetten!  

> Thema-bijeenkomst 
Organiseer een thema-avond over verkeer 
voor buurtbewoners en ouders met school-
gaande kinderen. Dat kan heel goed samen 
met de school! VVN helpt bij het vormgeven 
van een boeiende bijeenkomst. Dit kan op 
diverse manieren. Maak gebruik van onze 
fi lm ‘Kinderen hebben eigen spelregels’ of 
organiseer een quiz om het belang van een 
veilige schoolomgeving te benadrukken. 
Uiteraard is het van belang om de school-
directie hier van begin af aan bij te betrekken. 
Ook de VVN-verkeersouder (indien aanwezig) 
zal graag meedenken over de invulling van 
deze bijeenkomst. 

> Op voeten en fietsen naar 
school

Zelf of met een ouder veilig naar school 
fi etsen of lopen, is belangrijk voor kinderen. 
Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer 
deel te nemen en ontwikkelen zo een goed 
‘verkeersgevoel’. Helaas gaan veel kinderen 
niet op de fi ets of lopend naar school, omdat 
ouders de schoolroutes onveilig vinden. 
Minder auto’s bij de school verminderen de 
verkeerschaos die vooral auto’s veroorzaken. 
Ook voor de buurt is dat een prettige bijkom-
stigheid. In de webshop zijn ondersteunende 

Verkeersveiligheid
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materialen zoals aankondigingposters en 
stapstickers met stapstickerboekjes te koop. 
Download de campagnehandleiding  
op www.vvn.nl/doemeer. 

>De scholen zijn weer begonnen
‘De scholen zijn weer begonnen’ is één  
van de bekendste campagnes van VVN.  
Aan het begin van het schooljaar moeten 
automobilisten vaak weer wennen aan  
grote groepen fietsende kinderen. Met de 
actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN iedereen extra alert op scholieren in  
het verkeer, rondom school, maar de actie  
is zeker ook toepasbaar in straten rondom 
school of op drukke kruispunten. Kijk voor 
meer uitleg over deze actie en actiematerialen 
op www.vvn.nl/doemeer.

>Schoolpleinpakket
Kinderen krijgen verkeersonderwijs  
op school. Toch is het raadzaam om de 
opgedane kennis te herhalen zodat ze  
het in praktijk beter zullen toepassen.  
Het schoolpleinpakket van VVN bevat 
praktisch materiaal dat helpt bij het oefenen 
van verkeersgedrag en het leren toepassen 
van verkeersregels: oversteken in diverse 
situaties, op- en afstappen van de fiets, links 
en rechts afslaan, voorsorteren, voorrang 
geven en krijgen. Alle lessen zijn duidelijk 
omschreven en kun je uitvoeren in een  
veilige omgeving, bijvoorbeeld op het 
schoolplein of in je straat, samen met  
andere ouders. Het pakket is verkrijgbaar  
via de webshop en soms ook te leen via  
een regionaal steunpunt.

   

Wil je nog iets vragen?
Wij denken graag met je mee en helpen je verder. 
Mail of bel naar een steunpunt bij jou in de buurt (www.vvn.nl/regionale_steunpunten).  
Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website www.veiligverkeernederland.nl

Veilig Verkeer Nederland
Stationsstraat 79a

3811 MH Amersfoort
Postbus 66

3800 AB Amersfoort

088 524 88 00

www.vvn.nl
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