
Voor alle VVN Buurtacties geldt:
•  Verdeel, als je de actie samen uitvoert, voorafgaand de taken 

zodat wisselen van materiaal niet nodig is.

• Houd minimaal 1,5 meter afstand (2 armlengtes) tot elkaar.

• Als je aanbelt bij buren, doe dan twee stappen achteruit om 

afstand te bewaren.

• Desinfecteer het gebruikte materiaal.

• Breng buurtbewoners, zonder fysiek contact, op de hoogte van 

het doel van de actie, bijvoorbeeld via Whatsapp of Facebook.

De coronamaatregelen hebben impact op diverse 

activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Zo ook 

op de VVN Buurtacties. Om de verspreiding van het 

coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, volgen 

we de landelijke adviezen van het RIVM en gelden er 

aanvullende maatregelen. 

Aanvullende informatie  
bij specifieke VVN Buurtacties:

VVN Verkeersonderzoek
Onze verkeerskundig consulent:

• Neemt telefonisch en/of per e-mail contact op met alle 

betrokkenen.

• Voert geen gesprekken bij melders thuis.

• Bekijkt de situatie live op locatie en houdt hierbij altijd 1,5 meter 

afstand tot overige aanwezigen.

VVN Verkeersborden ontwerpen

• Laat kinderen thuis kleuren en verzamel de tekeningen op één 

adres. Dit zodat de kinderen niet allemaal tegelijk op één locatie 

aan het tekenen zijn. 

VVN Veilige Schoolomgeving

• Veilig Verkeer Nederland heeft ook richtlijnen voor de afstands-

maatregelen rondom scholen. De medewerker van het VVN 

Participatiepunt zal deze toesturen wanneer er een Veilige 

schoolomgeving buurtactie gestart wordt.

VVN Remwegdemonstratie

• Toeschouwers (scholen, buurten, mensen op evenementen) 

houden 1,5 meter afstand van de remwegdemo-instructeur en 

van elkaar.

• Wanneer de remwegdemonstratie wordt uitgevoerd bij scholen, 

gelden ook daar de afstandsmaatregelen. Veilig Verkeer 

Nederland heeft hier richtlijnen voor. De medewerker van het  

VVN Participatiepunt zal deze toesturen aan de melder.

• De remweginstructeur verzorgt de opbouw en het opruimen van 

de demo.

• Er worden geen flyers uitgereikt.

• Er rijden geen mensen mee in de auto tijdens de remweg-

demonstratie.
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VVN Buurtacties 
De nieuwe richtlijnen Volg het  

protocol!

Los van onze maatregelen gelden 
natuurlijk altijd de richtlijnen vanuit 

het RIVM, namelijk:

Blijf thuis bij klachten

Hoest en nies in de 
binnenkant van je elleboog

Was vaak je handen

Schud geen handen

Houd je altijd aan de coronamaatregelen. 
Kijk voor de actuele maatregelen op rijksoverheid.nl.
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