
Help mee! 
aan een verkeersveilige buurt

Buurt  
in actie



Niet te snel in de buurt
In je eigen buurt woon en leef je samen. Je houdt er rekening met elkaar. In de buurt gaan 

kinderen naar school en speelplekken, er wordt gefietst, mensen rijden naar hun werk, doen 

boodschappen of maken een wandeling. Het liefst zo veilig mogelijk. Helaas gaat het niet 

altijd goed. Onvoorspelbare kinderen, haastige automobilisten op weg naar huis en fietsers 

die nog even ergens tussendoor fietsen. Vaak onbewust en zonder besef dat dit gevaarlijk 

kan zijn, met alle gevolgen van dien. Maak samen met Veilig Verkeer Nederland jouw buurt 

veiliger en meld verkeersonveilige situaties bij: vvn.nl/participatiepunt  

Snelheid een grote boosdoener
•   Te hoge snelheid is één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Vooral bij fietsers, 

voetgangers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen kunnen de 

gevolgen van een ongeluk heel groot zijn.

•   Een voetganger heeft bij een bots-snelheid van 30 km/uur een overlevingskans van 95%,  

bij 50 km/uur is dit gedaald naar 60% en bij 80 km/uur naar 5%.

•   De remweg wordt bepaald door je snelheid. Het duurt minimaal één seconde voordat je de 

rem echt intrapt. Hoe sneller je rijdt, hoe langer de afstand die de auto aflegt voordat je echt 

tot stilstand komt.

•   De meeste snelheidsovertredingen worden veroorzaakt door de eigen buurtbewoners. 

 reactietijd + remweg = totale remweg

30 km/uur 8,3 meter  5,0 meter  13,3 meter

50 km/uur 13,9 meter  13,8 meter  27,7 meter

ingeving om te gaan remmen remweg = 13,3 meter remweg = 27,7 meter

30 km/u 50 km/u



Maak samen de buurt veiliger
Het participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland verzamelt meldingen van mensen die 

zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in de buurt. Snelheid is het meest genoemde 

probleem en staat met stip op nummer één. Best gek eigenlijk, want het liefst wonen we 

allemaal in een buurt waar we veilig over straat kunnen en het risico op een ongeluk zo 

klein mogelijk is. 90% van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door het gedrag van 

verkeersdeelnemers, meestal de eigen buurtbewoners. Los van mogelijke aanpassingen aan de 

weg is er veel winst te behalen met het aanmoedigen van nog veiliger verkeersgedrag. Veilig 

Verkeer Nederland helpt je hiermee. 

Wat kan je doen? 
•   Houd je aan de verkeersregels en geef 

elkaar de ruimte. 

•   Meld een verkeersonveilige situatie bij  

het VVN Participatiepunt.

53% van de 4.508 meldingen 
in het participatiepunt ging 

over te hard rijden.



Overweeg je een melding?
Je overweegt een melding te maken bij het VVN Participatiepunt. Maar hoe gaat het 

dan verder? Samen met Veilig Verkeer Nederland en buurtgenoten vraag je aandacht 

voor de onveilige verkeerssituatie en organiseer je een buurtactie. Van indrukwekkende 

remwegdemonstraties tot unieke verkeersborden bij scholen. En van stickeracties tot 

snelheidsmetingen of een verkeersonderzoek. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. 

We vinden het belangrijk te weten waar gevaarlijke verkeerssituaties zijn en bieden een 

helpende hand in het vinden van de meest geschikte oplossingen. Kom in actie en maak je 

buurt verkeersveiliger.
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De eerste stap: jouw melding
Meld de verkeersonveilige situatie op vvn.nl/participatiepunt.

Een medewerker van Veilig Verkeer Nederland neemt contact met je op 

om te bekijken hoe we samen de buurt verkeersveilig kunnen maken.


