
 

Werkplan 2014 Verkeersveiligheid gemeente Zeewolde 

Onderdeel: Voorlichting / Educatie (niet-infra) 

 

In het GVVP van gemeente Zeewolde is het verkeersveiligheidsbeleid van de 

gemeente geformuleerd. De volgende hoofddoelstelling is, conform de 

huidig geldende provinciale doelstelling, geformuleerd: 

 

De gemeente Zeewolde streeft naar 0 doden en 0 gewonden. Om dit te 

bereiken sluit de gemeente aan bij het landelijke beleid van 40% minder 

doden en 30% minder ziekenhuis gewonden in 2020 ten opzichte van 

het gemiddelde van de periode 2001-2003. Dit betekend voor 2020 

voor Zeewolde concreet maximaal 2 dodelijke slachtoffers en 8 

ziekenhuisgewonden*. 

 

Deze doelstelling wordt ondersteund door de volgende subdoelstellingen: 

1. Verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen in het buitengebied 

door sluipverkeer over deze wegen te verminderen; 

2. Hanteren van de Duurzaam Veilig principes als uitgangspunt bij de 

(her)inrichting van het wegennet; 

3. Creëren van een veilig, ruim en samenhangend netwerk van fiets- en 

voetgangersroutes tussen woongebieden en belangrijke 

bestemmingen. Met name aan de kruisingen met het autonetwerk 

wordt extra aandacht besteed; 

4. In Zeewolde vindt gerichte controle en handhaving plaats om te 

komen tot gewenst verkeersgedrag. 

5. Stimuleren van verantwoord verkeersgedrag onder met name de 

jeugd (o.a. bromfietsers) door voorlichting en educatie; 

6. Verbeter de verkeersveiligheid bij scholen;  

7. Permanente verkeerseducatie aan alle weggebruikers. 

 

De subdoelstellingen 5 t/m 7 hebben geheel of voor een deel betrekking op 

verkeerseducatie. Gemeente Zeewolde heeft de verkeerseducatie 

uitgesplitst naar een 4-tal gebieden: 

• Elementaire vorming thuis en op school (voorbeeldgedrag ouders, 

leren fietsen); 

• Voorbereiding gebruik nieuwe vervoerwijzen (scootmobielgebruik, 

rollator); 

• Onderhoud en bijsturing rijvaardigheid / op peil houden van de 

kennis (fietsers voortgezet onderwijs, oudere verkeersdeelnemers); 

• Bijsturing (ongewenst) verkeersgedrag (rijden onder invloed, 

beveiligingsmiddelen zoals gordels en kinderbeveiliging, 

snelheidsgedrag). 

 

Deze educatieve velden zullen door gemeente Zeewolde worden 

geïmplementeerd gedurende de looptijd van het totale verkeersplan.  

 
* De gemeente Zeewolde conformeert zich hiermee aan het provinciaal en nationaal 
beleid. De doelstelling in het provinciaal beleid is gesteld per 100.000 inwoners, voor 

Zeewolde is hiervoor een vertaling gemaakt.
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Uitgaande van bovengenoemde 4 deelgebieden zal gemeente Zeewolde in 

ieder geval de volgende educatieprojecten uitvoeren: 

 

1. Gezamenlijk met Veilig Verkeer Nederland zullen de volgende zaken 

uitgevoerd worden: 

• Verkeersexamen    

• Verkeersouders  

• Actiedag (thema nader te bepalen)  

• Broem  

• Scootmobiel    

• Werving en Binding 

 

2. Gezamenlijk met de IJsselgroep zullen de volgende zaken uitgevoerd 

worden: 

• 3 intakegesprekken    

• 4 scholen begeleiden    

• 4 voortgangsoverleggen   

• 4 labelmanifestaties op basisscholen   

• Extra middelen labelmanifestaties   

• Weggevertjes op basis van 600 leerlingen  

• Evaluatie   

   

3. Daarnaast zal de gemeente het project EasyRiders doorzetten 

 

4. Actieve deelname aan BOBSport 

 

Gedurende het jaar zullen een aantal terugkoppelmomenten plaatsvinden 

met de partijen aan wie de educatieprojecten zijn uitbesteed. Op die manier 

monitoren wij de stand van zaken en weten we of de projecten naar behoren 

zijn en worden uitgevoerd. 


