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2 Toelichting − VVN Snelheidsmeting

Veilig Verkeer Nederland heeft diverse buurtacties 
ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de 
verkeersveiligheid in je eigen buurt. Met deze acties maak 
je weggebruikers op een vriendelijke, laagdrempelige 
manier bewust van hun verkeersgedrag. Maar welke actie 
is het meest geschikt voor de verkeerssituatie in jouw 
buurt? En hoe kun je zelf een actie starten? 

 
Melding VVN Participatiepunt 
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 
4 stappen om de onveilige verkeerssituatie in de 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 materialen 
opsturen. Op basis van dit advies kies je de meest geschikte 
actie. Deze toolkit gaat over de VVN Snelheidsmeting. Ook 
van andere buurtacties zijn toolkits beschikbaar. 

VVN Snelheidsmeting 
Wil je weten hoe hoog de daadwerkelijke snelheid is in je 
buurt? Dan is de VVN Snelheidsmeting een heel geschikte 
buurtactie. Met behulp van een lasergun meet je de 
snelheden van bestuurders. Zo krijg je een goed beeld van de 
huidige verkeerssituatie. Met de uitslagen van de metingen 
krijg je inzicht in de werkelijk gereden snelheden en verzamel 
je informatie om eventueel een gesprek met de gemeente 
aan te gaan over de snelheden in de wijk. 

Ook in jouw buurt kun je een snelheidsmeting doen. Na 
een toelichting van een VVN-medewerker ontvang je een 
pakket met materialen gratis in bruikleen. In het pakket zit 

een lasergun waarmee je de snelheid meet. Een notitieblok 
waarop je alle metingen registreert. En borden met de tekst 
‘dank u’ en ‘te hard’, waarmee je bestuurders kunt laten zien 
of zij de juiste snelheid rijden. 
 
Denk vooraf goed na waar in de buurt je precies de actie wilt 
uitvoeren en wie je hierbij kan helpen. Laat je ook inspireren 
door succesverhalen. Voer de snelheidsmetingen uit op 
een tijdstip dat het bij jullie druk is in de straat, bijvoorbeeld 
van 17 tot 18 uur. Bedenk of je een onopvallende of juist 
opvallende actie wil gaan doen. Ook kun je kiezen voor een 
staande-houden-actie, altijd samen met de politie. 

Bij een onopvallende meting hebben de bestuurders niet 
direct in de gaten dat hun snelheid gemeten wordt. Hierdoor 
passen de bestuurders hun snelheid niet aan door de meting 
en kunnen er meer objectieve data verzameld worden. 

Bij een opvallende snelheidsmeting kun je met creatieve 
borden direct aangeven of een automobilist zich wel of 
niet aan de snelheid houdt: op de borden staat ‘dank u’ en 
‘te hard’ met een smiley erbij. Met een groene kant als de 
snelheid goed is, en een rode kant als de snelheid te hard is. 
Hiermee worden bestuurders zich bewust van hun snelheid. 

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


Tips om je buurtgenoten enthousiast te maken 
voor je actie: 
•  ga persoonlijk bij mensen langs 

•  doe een briefje bij ze in de bus

•   stuur een bericht in de buurtapp of via mail, met de 
link vvn.nl/participatiepunt. Hier staan voorbeelden 
en verhalen van succesvolle buurtacties. Maak gebruik 
van de standaardtekst of maak het bericht persoonlijk.

 
Beste… 
 
Heb jij ook het gevoel dat er in onze buurt/straat vaak 
te hard gereden wordt? 
Kom dan samen met ons/andere buurtgenoten in actie! 
Dit kan door mee te doen aan de snelheidsmeting 
van Veilig Verkeer Nederland. Meedoen is makkelijk: 
wij zorgen voor de materialen. Zo geven we als 
buurtbewoners een duidelijk signaal en help je onze 
straat/buurt verkeersveilig te maken. Heb je interesse, 
stuur een berichtje terug. Hier vind je voorbeelden van 
succesvolle buurtacties! vvn.nl/participatiepunt
 
Samen maken we …. veilig! 
 
Groeten, 

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 via 
vvn.nl/vertelhetons.
 

Folder 
Meer tips om de veiligheid in de buurt te verbeteren vind je 
in de folder: ‘Help mee aan een veilige buurt!’ Deze is aan te 
vragen via de VVN-medewerker van het Participatiepunt. 

Wil je niet alleen de snelheid meten, maar ook echt in 
gesprek met bestuurders over de snelheid in de wijk? Dan 
kun je de VVN Snelheidsmeting in samenwerking met de 
politie uitvoeren. Alleen de politie is bevoegd om bestuurders 
staande te houden. Vraag de wijkagent of er mankracht 
beschikbaar is. De politie houdt bestuurders staande, waarna 
je uitleg geeft over de actie en aandacht vraagt voor de 
maximumsnelheid in de buurt. 
 
Meet op verschillende dagen en tijdstippen en betrek je 
buurtbewoners en hun kinderen door te vragen of zij ook 
een meting willen doen. Nodig ook verslaggevers van de 
lokale pers uit om de zichtbaarheid van je actie nog meer te 
vergroten. Zij doen graag verslag van dit soort buurtacties. 
 
Na afloop van je acties verzamel je je resultaten en zie je 
het resultaat van je metingen. Zijn de snelheden die worden 
gereden inderdaad te hoog? Dan kun je hierover in gesprek 
gaan met de Wethouder Verkeer of verkeerscoördinator 
van je gemeente. Betrek ook je dorpsraad, stadsdeelraad of 
andere organisaties die je kunnen helpen. 

Doe het samen! 
Het leukste en meest effectieve is om deze actie samen op te 
pakken met meer mensen uit je buurt. Persoonlijk vragen om 
samen een meting te doen werkt vaak het best. Je kunt zowel 
volwassenen als kinderen betrekken. 
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