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5 KOM IN ACTIE

Samen met andere buurtbewoners worden activiteiten georganiseerd
en uitgevoerd. Door de samenwerking in de buurt wordt men bewust
van zijnlhaar rol in het verkeer en de veiliqheid in de buurt.

De meldingen worden
verzameld in de Nationale
Database Subjectieve Verkeers-
onveiligheid en ingezet voor
twee doelen: realisatie van de
BuurtaanpakVeilig Verkeer én
voor monitoÍing en analyses
door weqbeheerders en politie
Hiervoor worden in ViaStat
de meldingen gecombineerd
met ongevallengegevens,
snelheden, etc.
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VEITIGVER!(EER
VVN, de NederlandseVerkeerveiligheidsvererriqing, wil via
het Meldpunt Veilig Verkeer burgerparticipatie inzetten om
verkeersveiligheid inr de buurt en leefomgeving te
verbeteren. Eoor het gebruik van digitale cornrnunicatie
wordt het project ondersteund en wordt capaciteit van
vri.jwilligers binnen projecten érr de vereniging opgebouwd,

2 MELDING MAKEN

Een melding start met een'klik'op
de kaart om de locatie te bepalen.
Vervolgens wordt stapsgewijs een
'verslagje' geschreven over de
onveilige situatie. Het verslagje kan
via sociale media naar vrienden
worden gestuurd.

1 VERKEER§ONVEI LIG E 5I'TUAïIE

Elke verkeersdeelnemer ervaart wel eens een onveilige situatie
als gevolg van de weginrichting of het verkeersgedrag van
anderen. Het Meldpunt Veilig Verkeer is opgericht om hierover
meldingen te verzamelen.

3 INZ!CHT IN VERKEERSBELËl/ING
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4 BUAGERPARTIC!PATI§

De website is een ontmoetingsplek voor alle partijen. Op initiatief van vrU

willigers worden aan verschillende digitale tafels vrijwilligers én professionals
(gemeenten, politie, scholen, zorg) bij elkaar gebracht voor samenwerking
gericht op activiteiten. Digitale ondersteuning wordt geboden aan de hand
van een agenda, prikbord, draaiboeken, e-learnings en een to,do lijst.

6 RESUI.TAAï BCIEKEN

DE BUURT IN ACTIE!

Een succesvolle BuuÍtaanpak Veilig
Verkeer wordt beloond met het
Buurtlabel. Zichtbaar in de buurt
zelf, maar ook op een landelijke
kaart. De koppeling met Viastat
maakt het mogelijk voor
wegbeheerders om evaluaties
uit te voeren.

OíldersieL!nd iaar het I'liniste rie voii l(iÍrastructuur eri Mi!ie u


