
VVN Snelheidsmeting 
 Stappenplan

Denk goed na over de verkeerssituatie in jouw buurt: waar 
is het onveilig en welk probleem wil je precies aanpakken? 

Voordat je start met een actie maak je een melding op 
vvn.nl/participatiepunt. Doorloop de 4 stappen om de 
onveilige verkeerssituatie in jouw buurt te omschrijven. 
Laat je inspireren door de succesverhalen op de site. 

Let op! Reageer op de automatische mail met de vraag 
of je in actie wilt komen. Alleen dan zal er persoonlijk 
contact met je worden opgenomen. 

Een VVN-medewerker geeft je advies over de 
verschillende acties. Als de VVN Snelheidsmeting 
inderdaad de meest geschikte actie is, ga je verder en 
vraag je de materialen aan. 

Van Veilig Verkeer Nederland ontvang je voor deze actie 
een pakket met materialen in bruikleen, zoals een notitie-
blok, een lasergun en borden met ‘dank u’ en ‘te hard’.  

Nu ga je echt aan de slag met de VVN Snelheidsmeting! 
Lees de toelichting met tips om deze actie tot een succes 
te maken. 

Samen sta je sterker! Denk na wie je bij de actie wilt be-
trekken. Zowel volwassenen als kinderen kunnen je helpen.

Meet op verschillende dagen en tijdstippen en vraag 
of je buurtgenoten en kinderen ook een meting willen 
doen. Maak ook leuke foto’s van de actie! 

Bekijk de resultaten van de metingen en krijg inzicht in 
de gereden snelheden. Wordt er inderdaad structureel te 
hard gereden? Dan kun je deze resultaten delen met je 
gemeente. 

Vergeet ook niet de actie gezellig af te sluiten en na te 
praten over jullie ervaringen. En laat anderen zien dat 
jullie goed bezig zijn! Deel je ervaringen op social media 
(tag ons met #veiligverkeernederland) en vertel het ons.
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Wil jij zien welke acties je nog meer heel eenvoudig op kunt zetten om het verkeer een stukje veiliger te maken?  
Ga naar vvn.nl/aandeslag.

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

