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Veilig Verkeer Nederland heeft diverse VVN Buurtacties 
ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de 
verkeersveiligheid in de buurt. Op deze manier wordt 
het (eigen) verkeersgedrag inzichtelijk gemaakt en de 
bewustwording vergroot. Maar welke actie is het meest 
geschikt voor de verkeerssituatie in jouw buurt? En hoe 
kun je zelf een actie starten?

Melding VVN Particpatiepunt
Je wilt graag in actie komen om de verkeersveiligheid in jouw 
buurt te vergroten. 
Voordat je een actie start maak je een melding op vvn.nl/
participatiepunt. Daar doorloop je vier stappen om de 
onveilige verkeerssituatie in jouw buurt te omschrijven. 

Daarna ontvang je een automatisch e-mailbericht.
Vergeet niet te reageren op deze mail, want alleen dan zal 
een VVN-medewerker persoonlijk contact met je opnemen. 
Hij of zij zal je advies geven over de verschillende acties en de 
nodige materialen opsturen. Op basis van dit advies kies je 
de meest geschikte actie. 

VVN Buurtenquête
Met de VVN Buurtenquête kun je peilen hoe je buurtgenoten 
denken over de verkeerssituatie in de buurt. Zodra je een 
melding hebt gedaan op ons VVN Participatiepunt, ontvang 
je een vragenlijst die je kunt printen en een link naar een 
online vragenlijst. Hiermee kun je de vragen op papier laten 
beantwoorden, of bijvoorbeeld op een tablet of (jouw eigen) 
telefoon. Overleg met de mensen met wie je gaat samenwerken 
hoe je de vragenlijst in de buurt gaat verspreiden. 

Wij adviseren om: 
1.  de vragenlijst deur-aan-deur, tijdens een kort gesprekje 

mondeling af te nemen. Jij kunt dan de antwoorden 
invoeren via je eigen telefoon. 

2. de vragenlijst te verspreiden via een Buurt WhatsApp 
groep, zoals de VeiligeBuurtApp (van Univé).

3.  de vragenlijst te verspreiden via Facebook, op je eigen 
pagina of een pagina van de buurt.

4.  de vragenlijst te verspreiden via het huis-aan-huis blaadje.

Hoe hoger de respons, hoe beter het beeld van de situatie en 
hoe meer bereidheid er zal zijn van buurtgenoten om mee te 
werken! 

Advies op maat
De resultaten van de digitale enquêtes komen bij VVN 
binnen. Twee tot vier weken na afname van de vragenlijst 
ontvang je van VVN een overzicht van deze resultaten. Ook 
krijg je een advies op maat, in de vorm van eenvoudige tips 
hoe jullie verder kunnen. 
Op basis van de resultaten en het advies van VVN maken 
jullie als bewonersgroep een plan met acties die het meest 
doeltreffend zijn om de problemen aan te pakken. Denk aan 
een gedragsactie, snelheidsmeting of een gesprek met de 
gemeente over de inrichting. 

Concrete acties
In het advies van VVN staan concrete tips en VVN Buurtacties 
die de veiligheid in de buurt kunnen verbeteren. Samen met 
jullie groepje maak je op basis van dit advies een actieplan. 

Successen vieren
Vergeet niet de actie op een leuke manier af te sluiten en 
samen na te praten over jullie ervaringen en successen! Deel 
jullie ervaringen op social media en vertel het ons.
Met jouw feedback kunnen wij het project verbeteren 
en gratis blijven aanbieden. Alvast bedankt voor je 
medewerking!

Kosten
VVN biedt de vragenlijst, het advies en eventuele materialen 
gratis aan. Vervolgens kun je er zelf mee aan de slag. VVN kan 
ook coaching verzorgen in meer complexe situaties. Neem 
voor meer informatie en een prijsopgave contact op.

https://www.vvn.nl/participatiepunt
https://www.vvn.nl/participatiepunt
https://vvn.nl/vertelhetons

