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Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers



Waarom
Het aandeel fietsslachtoffers is de afgelopen jaren gestegen tot 

bijna 1/3 van de verkeersdoden en 2/3 van het aantal ernstig 

verkeersgewonden. Het niet voeren van fietsverlichting zorgt 

voor een grotere kans op een ongeval dan wanneer fietsers wel 

verlichting voeren. De kans op een (eenvoudig) ongeval is hierdoor 

hoger dan wanneer fietsers wel verlichting voeren. Veel fietsers 

beseffen nog niet het belang van goede fietsverlichting. Uit 

onderzoek bleek dat de doelgroep onder 18 jaar het  minst hun 

licht voert, namelijk 54%.

Doelstelling
Het doel van de Fietsverlichtingscampagne is het aantal verkeers

slachtoffers, dat jaarlijks valt door het rijden zonder fietsverlichting, 

terug te dringen en het bewustzijn rondom de gevaren te 

vergroten. Tijdens de preventieve acties is er aandacht voor 

de basis van het probleem: het ontbreken van fietsverlichting. 

De inzet is gericht op het vergroten van het aantal fietsen 

met werkende fietsverlichting en op het beïnvloeden van het 

gedrag van fietsers. Zij moeten de werkende fietsverlichting ook 

daadwerkelijk aanzetten. 

Doelgroepen
Tot de doelgroep behoren fietsers van alle leeftijden. Een 

actiegroep kiest een eigen subdoelgroep om te benaderen. 

Meestal zijn dit leerlingen van het basis of voortgezet onderwijs, 

maar ook sportclubleden, winkelend publiek, gebruikers van 

fietsenstallingen, forensen, e.d.  

Beoogd resultaat
Het streven is doorgaans om in een gemeente lokale actiegroepen 

te enthousiasmeren en hen te faciliteren voor preventieve 

fietscontroles bij in totaal 2500 fietsen.  

Uitvoering
Initiatieven stimuleren we op basis van onderstaande acties: 

• VVN gaat op zoek naar potientiële initiatiefgroepen zoals 

scholen, fietsenmakers, sportclubs en VVN Verkeersouders via 

gemeentelijke nieuwsbrieven, Facebookpagina’s en de website 

voor Nul Verkeerdoden;

• initiatiefnemers ontvangen van ons een actiepakket met basis

materialen, waaronder een handleiding, fietscontrole labels, 

reflecterende gadget, pennen, posters en een bedankje voor de 

actiegroep, waarmee ze de actie ter plaatse kunnen uitvoeren.

Extra acties
• ‘Fix je fietsverlichting’: fietsreparatieactie waarbij een 

actiegroep de fietsverlichting direct op locatie repareert, 

bijvoorbeeld op een middelbare school;

• ‘Waarschuwingscontrole met politie’: actie in samenwerking met 

politie, waarbij het promotieteam voorlichting geeft.

Looptijd en evaluatie
Het merendeel van de acties gaat in bij de start van de wintertijd 

en loopt tot 1 december (volgens de landelijke campagne

kalender). De voorbereidende werkzaamheden starten in maart. 

De actiegroepen vullen na afloop van de Fietsverlichtingsactie een 

digitale evaluatie in. Aansluitend koppelt Veilig Verkeer Nederland 

de resultaten en het verloop terug aan de opdrachtgever. 
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Meer weten?
Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.
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