VVN Buurt
begeleidingstraject

Samen aan
de slag
Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Thema: Snelheid en kwetsbare verkeersdeelnemers

Waarom
Verkeersveiligheid is voor veel buurtbewoners iets waar ze zich

stap

4

 uurt of wijk gaat aan de slag met
B
vervolgacties

zorgen over maken. Zij willen zich actief inzetten voor de veiligheid

De buurt of wijk kan nu aan de slag met eventuele

in hun wijk, maar weten niet altijd hoe zij dit kunnen aanpakken.

vervolgacties. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt,

Vaak gaat het om verkeersgedrag van bewoners uit hun eigen buurt.

waar nodig, met VVN-materialen en overig advies.

Let op: Niet alle situaties lenen zich voor een buurtbegeleidings
traject. VVN gaat daarom voorafgaand altijd in gesprek met de

Looptijd en evaluatie

opdrachtgever en de wijk om te inventariseren of een buurt

Na afloop van het traject wordt met de deelnemers geëvalueerd.

begeleidingstraject zinvol is. Pas na deze inventarisatie wordt

Wat heeft het traject opgebracht? Wat ging goed en wat kon

beslist of een buurtbegeleidingstraject zinvol is.

beter? Er wordt een rapportage opgeleverd aan de opdrachtgever

Doelstelling en doelgroep
Binnen Buurtbegeleidingstrajecten werkt Veilig Verkeer Nederland

van de stappen en de acties die zijn uitgezet.
Het project heeft doorgaans een looptijd van 6 tot 12 maanden.

samen met buurtbewoners. Het bespreekbaar maken van
verkeersgedrag en het oplossen van verkeersonveilige situaties
staan hierin centraal. De Buurtbegeleidingstrajecten hebben een
wijkgerichte aanpak. Door het stimuleren van een onderlinge
dialoog creëert Veilig Verkeer Nederland bewustzijn rondom de
eigen verantwoordelijkheid van buurtbewoners.

Beoogd resultaat
Veilig Verkeer Nederland heeft veel ervaring in het stimuleren en
activeren van buurtbewoners, waardoor zij zelf in actie komen.
Met acties die door buurtbewoners gedragen worden creëren we
bewustwording, begrip én gedragsverandering. Het primaire doel
is dat kinderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers veiliger
aan het verkeer gaan deelnemen.

Werkwijze in stappen

Remwegdemonstratie

Let op: De werkwijze kan per traject anders zijn omdat het traject
aangepast wordt aan de plaatselijke situatie en wensen!
stap
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In gesprek met wijkraad, buurtbewoners en/
of buurtpreventieteam
Samen inventariseren we wat de problematiek is: wat
gaat goed? Wat kan er beter? Waarin kan Veilig Verkeer
Nederland ondersteunen?

stap
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Onderzoek onder alle buurtbewoners
Hoe zijn de ervaringen van andere buurtbewoners? Is
men bereid bij te dragen aan de verkeersveiligheid? Wat

Snelheidsmeting

zijn lastige situaties en in hoeverre is er draagvlak voor
eventuele acties op het gebied van verkeersveiligheid?
stap
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Meer weten?

 itwerking resultaten inclusief aanbevelingen
U
voor vervolgstappen

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

Veilig Verkeer Nederland analyseert alle verzamelde




aanpak met aanbevelingen en vervolgstappen.
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