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1. Uitgangspunten

2. Acties

3. Organisatie



Uitgangspunten

1. Verkeersveiligheids-

profiel

2. Integrale aanpak

3. Permanente 

verkeerseducatie
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Verkeersveiligheidsprofiel

▪ Zowel landelijk als in Holland Rijnland is de dalende trend van het aantal 

verkeersdoden sinds 2014 veranderd in een stijgende trend.

▪ Het aantal verkeersdoden ligt het recentste registratiejaar (2015) voor het 

eerst boven de doelstellingslijn van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

▪ Grootste deel van de verkeersdoden in de regio is op gemeentelijke wegen.

▪ Over het aantal verkeersgewonden zijn geen betrouwbare uitspraken te doen.



Uitgangspunten

1. Verkeersveiligheids-

profiel

2. Integrale aanpak

3. Permanente 

verkeerseducatie
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JongLeren in het verkeer

▪ 0 – 4 jaar

▪ Kinderdagverblijven

▪ Leskist

▪ Ouderavond
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School op Seef

▪ Basisonderwijs

▪ Totaalaanpak 

verkeersveiligheid

▪ ROV-ZH

▪ Regionale 

verkeersleerkrachten
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Dode hoek / Landbouwverkeer

▪ Basisonderwijs

▪ Leerlingen 

beroepsopleiding 

assisteren 
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TotallyTraffic

▪ Voortgezet onderwijs

▪ ROV-ZH

▪ Jongeren onderling



9

DriveXperience

▪ 18 – 24 jaar

▪ ‘Terugkomdag’

▪ Inschatting risico
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Campagneborden

▪ Landelijke kalender

▪ Vijf wisselingen per 

jaar

▪ Doorgaande wegen
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Opfriscursus Senioren

▪ Ogentest

▪ Gehoortest

▪ Reactievermogen

▪ Opfrisles

verkeersregels

▪ Rit onder begeleiding 

instructeur

▪ Organisatie door 

lokale VVN afdelingen
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Scootmobiel cursus

▪ Organisatie door 

lokale VVN afdelingen
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BOB in de sportkantine

▪ Maart tot en met half juli 2017

▪ Gratis campagnepakket met 

promotiemateriaal;

▪ Een bezoekje van het 

campagneteam ontvangen tijdens 

een belangrijke wedstrijd, 

evenement of feestje op de club;

▪ Een sponsorbord op maat 

bestellen voor langs het veld of in 

de kantine;

▪ Een IVA- training (instructie 

verantwoord alcoholschenken) 

voor al het barpersoneel 

ontvangen.
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Diverse voorlichting

▪ Regionale 

fietsverlichtings-

campagne Samen met 

Fietsersbond Alphen 

aan den Rijn en 

Fietsersbond Leiden

▪ De Scholen zijn weer 

begonnen

▪ Voorlichting op 

evenementen
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Afstemming gemeenten

▪ Regionale projectgroep 

verkeersveiligheid (RPV)

▪ Inclusief externe 

partijen Provincie, ROV-

ZH, VVN, 

Onderwijsadvies, Politie 

▪ Ambtelijk per deelregio
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Communicatie

▪ Samenwerking met 

gemeenten nodig

▪ Communicatie over 

activiteiten zodat 

ambtenaar / 

wethouder deze kan 

bijwonen of over kan 

communiceren



www.hollandrijnland.nl

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tevlingen, Voorschoten en Zoeterwoude


