Samen op weg
naar een
(verkeers)veilige leefomgeving
-wijkgerichte aanpak Wijkgericht werken

Doel werkmap

Vaak is het oplossen van een probleem éénrichtingsverkeer. Burgers klagen over een probleem
en de gemeente komt met een oplossing. Er is
geen of nauwelijk afstemming tussen beide
partijen.

• Bewoners stimuleren eerst naar de
problemen en oorzaken te kijken voor aan
oplossingen te denken.

Wijkgericht werken heeft tot doel bewoners
nadrukkelijk te betrekken bij de oplossing van
het probleem. Uitgangspunten hierbij zijn dat:
• burgers niet alleen klagers zijn
• bewoners vaak zelf het beste waardoor
een probleem ontstaat en hoe het opgelost
kan worden, experts ondersteunen hen
• als buurtbewoners elkaar wijzen op het
gedrag dit veel effectiever is dan wanneer
de gemeente of politie dit doet
• burgers zijn zélf ook verantwoordelijk voor
hun gedrag

• Bewoners helpen geschikte oplossingen te
vinden voor verkeersveiligheidproblemen in
de eigen omgeving. Hierbij zowel kijkend
naar infrastructurele maatregelen als naar
educatie, communicatie en handhaving.
• Bewoners eigen verantwoordelijkheid laten
nemen

Stappenplan

Doe het zelf
stappenplan
voor wijken
en dorpen
_________

Meer informatie: Cyril Crutz (VVN Regio Zuid)
c.crutz@vvn.nl - 06 15 047 598

Koen van Neerven (SOAB adviseurs voor Woning en Leefomgeving)
K.van.neerven@soab.nl - 076 52 13 080
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Samen op weg
naar een
(verkeers)veilige leefomgeving
-wijkgerichte aanpak Stap 0 Vindt medestanders

Stap 1 Stel problemen vast

Vorm een initiatiefgroep

Bewonersonderzoek

• Zoek medestanders
• Betrek mensen met andere belangen
en bepaal samen de doelen

• Organiseer bewonersavond
• Houd Enquête onder buurt- / dorpsbewo-

Stap 2 Spoor oorzaak van de problemen op
Objectieve metingen
• Het inventariseren van een oversteekplaats
• Het tellen van de hoeveelheid verkeer
Het meten van de snelheid van voertuigen

• Meet het sluipverkeer

Stap 3 Stel doelen (bij)
• Spoor leefbaarheidsproblemen op

• Zorg voor een goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid voorzieningen

• Stel realistische doelen en subdoelen
• Voorkom nieuwe problemen,
schat de consequenties zo goed
mogelijk in
• Niet iedereen kan altijd tevreden
zijn,houd rekening met elkaars
belangen en doelen

Stap 4 Zoek naar oplossing
• Zoek brede oplossingen op het gebied van:
- Infrastructuur
- Edcuatie, communicatie en voorlichting
- (mobiliteits)gedrag en handhaving
• Ga in gesprek met de gemeente en politie over
het probleem en de gewenste oplossingen
• Vraag aandacht voor het probleem door middel
van een publieksactie

Planning
• Nu acht groepen actief in Limburg
met een pilot in periode
april-september
• Na de zomer meer informatie over
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