VVN
Remwegdemonstratie

30 is
hard zat
Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Thema: Snelheid en Kwetsbare verkeersdeelnemers

Waarom
Te hard rijden in woonwijken is het meest gemelde probleem bij
Veilig Verkeer Nederland. Terwijl je juist zou willen dat kinderen
veilig buiten kunnen spelen en veilig zelfstandig van en naar
school kunnen komen.

Doelstelling en doelgroep
Met de VVN Remwegdemonstratie laat VVN aan buurtbewoners,
leerlingen, leerkrachten en ouders zien welk effect snelheid heeft
op de remweg van een auto.

Beoogd resultaat
Een remwegdemonstratie kan worden geïnitieerd door een school
Wordt er te hard gereden? Maken de buurtbewoners zich zorgen
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 emwegdemonstratie, organisatie door VVN,
aanwezigheid op dag zelf vrijwilligers

over de kinderen die niet veilig in de buurt kunnen spelen of naar

Samen met de opdrachtgever wordt gekeken van welke wijken,

school kunnen gaan? Willen de buurtbewoners aan omstanders

buurten of scholen zij al signalen hebben gekregen. Of op welk

laten zien dat te hard rijden echt gevaarlijk is? Wil school de

evenement een remwegdemonstratie goed kan plaatsvinden.

kinderen (en ouders) leren ervaren wat de afstand van een

Veilig Verkeer Nederland organiseert deze dag in overleg met

remweg is? Met de VVN Remwegdemonstratie laat VVN zien welk

buurtbewoners, school of de organisatie van het evenement. De

effect snelheid heeft op de remweg van een auto.

vrijwilligers uit de buurt of van de school zullen dan aanwezig zijn

De instructeur zal eerst laten zien hoe lang de remweg van een

bij de demonstratie om alles in goede banen te leiden.

of door een buurt die snelheidsproblemen ervaart.

auto is bij een snelheid van 30 km/uur, en daarna bij 50 km/
uur. Het wordt dan voor iedereen duidelijk dat te hard rijden

Looptijd en evaluatie

in een woonwijk levensgevaarlijk is. Om te inventariseren of er

Evaluatie vindt plaats na afloop van de remwegdemonstratie.

problemen gevoeld worden in een wijk, buurt of bij een school

Met de opdrachtgever en de initiatiefnemer wordt gedurende

kan het vvn.nl/participatiepunt worden gebruikt.

het jaar contact gehouden en na afloop van de inzetten samen

Uitvoering

geëvalueerd. Deze evaluatie wordt in de vorm van een rapportage
aan de opdrachtgever opgeleverd.

1. Remwegdemonstratie, organisatie door
vrijwilligers
Samen met de opdrachtgever wordt gekeken van welke
wijken, buurten of scholen zij al signalen hebben gekregen.
Of op welk evenement een remwegdemonstratie goed kan

Meer weten?

plaatsvinden. Buurtbewoners, school of de organisatie van het

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

evenement organiseren deze dag. VVN regelt de inzet van de
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remwegdemonstratie. De vrijwilligers uit de buurt of van de school
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