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Samenvatting 
 

In 2003 is met het vaststellen van het IVVP2003 de eerste aanzet gegeven aan het 

convenant Duurzaam Veilig. Dit convenant moet er voor zorgen dat de 

verkeersveiligheid wordt verbeterd. Permanente verkeerseducatie (PVE) is binnen het 

Duurzaam Veilig convenant de tweede fase. Voorafgaand aan deze fase lag de focus op 

een veilige en herkenbare weginrichting.  

Om de weginrichting te begrijpen speelt PVE een cruciale rol. De achterliggende 

gedachte is om verkeersdeelnemers hun leven lang de benodigde kennis, vaardigheden 

en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. 95% van alle 

verkeersongelukken is te wijten aan menselijk falen. Dus met PVE valt er nog een hele 

winst te behalen! 

Voor Leiderdorp is het doel van dit uitvoeringsplan PVE om: 

1. In 2020 geen dodelijke ongelukken en maximaal 24 gewonden, waarvan maximaal 7 

ziekenhuisgewonden (doelstelling uit het IVVP2009).  

2. Het minimaal 1 keer per jaar aanbieden van verkeerseducatieve projecten voor de 

kwetsbare groepen (jonge bestuurders en ouderen). 

Uit de ongevallenregistratie blijkt dat Leiderdorp de doelstelling die gesteld is bijna 

heeft bereikt. Maar daar houdt het niet bij op. Om dit ook zo te houden, zullen lopende 

projecten worden opgenomen in het uitvoeringsplan en zal het uitvoeringsprogramma 

worden uitgebreid. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle 

ongevallen worden geregistreerd.  

 

De landelijke trend laat zien (en dit geldt ook voor Leiderdorp) dat kwetsbare groepen 

zoals de jonge bestuurders (rijbewijsbezitters) en de ouderen (fiets en  bromfietsen) 

relatief heeft meest betrokken zijn bij verkeersongelukken. De komende jaren wil de 

gemeente hier extra aandacht aan besteden.  

Met de subsidies die Holland Rijnland ter beschikking stelt voor verkeerseducatie is het 

mogelijk om voor alle leeftijdscategorieën een programma op te zetten om de nodige 

kennis en kunde aan te scherpen en bij te leren. Het programma is: 

0 tot 4 jarigen  JongLEREN 

4 tot 12 jarigen  School op SEEF, verkeersleerkracht, dode hoek les  

12 tot 16 jarigen  Totally Traffic 

16 tot 25 jarigen  Jonge bestuurdersdag 

25 tot 59 jarigen  Brochure bij verlengen van het rijbewijs, voorlichting 

60+   BROEMcursus, Senioren fietsdag en Scootmobielcursus 

Algemeen   Campagnes en Schoolzones 

Dit programma zal parallel lopen met het actieprogramma verkeersveiligheid van 

Holland Rijnland vanwege de subsidies die zij vergeven voor de verschillende projecten. 
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1. Inleiding 
Iedere dag gebeuren er helaas tientallen  verkeersongelukken met verschillende afloop. 

De gevolgen variëren van een schrammetje tot aan opnames in het ziekenhuis en helaas 

ook met dodelijke afloop. 

De ongelukken die gebeuren zijn grotendeels te wijten aan het menselijk falen. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat 95% van de ongelukken gebeuren door fouten van 

betrokken weggebruikers.  

 

Dit uitvoeringsplan gaat in op het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van 

verkeerseducatie. Dit instrument levert, samen met de andere instrumenten van 

Duurzaam Veilig, een bijdrage aan een afname van het aantal verkeersslachtoffers. 

1.1 Wat is verkeerseducatie? 
Verkeerseducatie is een van de onderdelen van het Duurzaam Veilig convenant voor de 

verkeersveiligheid. Naast infrastructurele maatregelen en maatregelen gericht op 

veiligere voertuigen is verkeerseducatie een belangrijke pijler.  

 

Door middel van verkeerseducatie worden mensen al van jongs af aan bewust gemaakt 

van het verkeer en op welke manier zij zich moeten gedragen in het verkeer. 

Verkeerseducatie begint daarom al zodra een kind onder begeleiding naar buiten gaat 

al dan niet lopend, voor of achter op de fiets of in de auto. Op het kinderdagverblijf of 

de peuterspeelzaal kan een begin worden gemaakt met verkeerseducatie door het 

aanleren van de (gedrags-)regels die vooral voor voetgangers gelden. 

1.2 Permanente verkeerseducatie 
Bij permanente verkeerseducatie gaat het om het constant leren en bijhouden van de 

verkeersregels. Dit geldt voor alle leeftijden, van 0 tot 100. Elke fase in de 

verkeerseducatie bereidt voor op de volgende. Van lopen naar de fiets, naar de 

brommer, naar de auto en naar de scootmobiel. Binnen deze fases is het overbrengen 

van de benodigde kennis en vaardigheden het doel om veilig door het verkeer heen te 

bewegen. Daarnaast worden weggebruikers gestimuleerd om het gewenste gedrag ook 

in de praktijk te laten zien.  

In de permanente verkeerseducatie worden zes doelgroepen onderscheiden die 

aansluiten bij de belangrijkste levensfasen en de daarbij horende kenmerken: 

 0 tot 4 jarigen; ouders spelen een belangrijke rol als voorbeeldfunctie 

 4 tot 12 jarigen; kinderen gaan zelfstandig aan het verkeer deelnemen 

 12 tot 16 jarigen; middelbare school, met de brommer in zicht 

 16 tot 25 jarigen; beginnende bestuurders (brommer, auto, motor) 

 25 tot 60 jarigen; (jonge)rijbewijsbezitters 

 60 en ouder; ervaren maar afname van diverse lichamelijke functies 
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1.3 Waarom permanente verkeerseducatie in Leiderdorp? 
Afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in de gemeente Leiderdorp verbeterd. Het 

aantal verkeerslachtoffers is met name op de gemeentelijke wegen afgenomen. De 

gemeente wil dat deze trend zich voortzet1. In 2003 is het Integraal Verkeer en 

Vervoersplan (IVVP) vastgesteld. In 2009 is het IVVP geactualiseerd en wil de gemeente 

met de ingeslagen richting doorgaan. Deze bestaat uit:  

 Het aanpassen van de inrichting van de wegen aan de eisen vanuit de 

wegcategorisering. 

 Het verder ontwikkelen van een voldoende fijnmazig fietsroutenetwerk, met 

bijzondere aandacht voor comfort en verkeersveiligheid 

 Schoolgaande kinderen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs krijgen 

bijzondere aandacht in de verkeersveiligheid. Het gaat dan om de inrichting van de 

fiets- en looproutes en in het bijzonder de directe schoolomgeving.  

 Educatie & voorlichting 

Naast de landelijke norm uit de Nota Mobiliteit die is overgenomen en door vertaald 

naar de Leiderdorpse situatie en de ondertekening van het convenant ‘Duurzaam Veilig’ 

waaraan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich heeft geconfirmeerd 

zijn er nog twee redenen om verkeerseducatie een permanente plek te geven in het 

Leiderdorpse beleid.  

In het coalitieakkoord 2010-2014 is ook aandacht besteed verkeersveiligheid. De 

verkeersveiligheid bij scholen en bouwprojecten zijn de speerpunten. Verkeerseducatie 

speelt hier een grote rol in.  

Als laatste is verkeerseducatie in de regio (Holland Rijnland) ook een agendapunt. Dit is 

uitgewerkt in het actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013. 

 

    

                                                           
1
 IVVP2009, 2.4 verkeersveiligheid 
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2. Beleidskaders 
In dit hoofdstuk worden de vigerende beleidskaders beschreven. Deze vormen de basis 

voor het uitvoeringsplan permanente verkeerseducatie. Hierin staan de uitgangspunten 

en relaties van de verschillende overheden vermeld. Daarnaast is beschreven welke 

doelstellingen en ambities de gemeente heeft voor de verkeersveiligheid binnen de 

gemeente.  

2.1 Beleidskaders op verschillende niveaus 

2.1.1 Rijksbeleid2 

De landelijke kaders met betrekking tot de verkeersveiligheid staan omschreven in de 

‘Nota Mobiliteit’ (2004-2020), verder te noemen: NoMo,  die eind september 2004 is 

uitgebracht. In de nota staat een permanente verbetering van de verkeersveiligheid 

centraal. 

In de NoMo is als nationale doelstelling voor verkeersveiligheid vastgesteld dat het 

aantal verkeersdoden in 2020 maximaal 580 mag zijn en het aantal 

ziekenhuisgewonden maximaal 12.250. De gunstige ontwikkeling in het aantal 

verkeersdoden van de laatste jaren is voor de minister van Verkeer en Waterstaat eind 

2006 aanleiding geweest om de doelstelling op het gebied van het aantal 

verkeersdoden in de NoMo aan te scherpen, tot maximaal 500 doden in 2020 en het 

aantal ziekenhuisgewonden 10.600. 

In 2008 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een nieuwe 

verkeersveiligheidnota opgesteld: het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020’. 

In dit plan schetst het Rijk de aanpak tot 2010 die nodig om het aantal 

verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Na dit plan is in 2010 het ‘Actieplan 

Verkeersveiligheid 2011-2012’ gepresenteerd. Binnen dit Actieprogramma krijgen vier 

prioritaire thema’s extra aandacht. Het gaat hierbij om de verbetering van de veiligheid 

van fietsers, het terugdringen van het aantal enkelzijdige ongevallen, de verbetering van 

de veiligheid van de oudere verkeersdeelnemers en die van jonge beginnende 

bestuurders. 

2.1.2 Provincie Zuid Holland3 

Het Rijk en de decentrale overheden hebben in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

2008-2020 de landelijke strategie ten aanzien van verkeersveiligheid opgenomen. Het is 

de bedoeling dat de regionale en lokale beheerders hun projecten op het gebied van 

verkeersveiligheid binnen deze strategie uitvoeren. Tot nu toe voerden deze 

verkeersbeheerders weliswaar een scala aan verkeersveiligheidprojecten uit, maar een 

duidelijke link met de landelijke strategie was er nog niet. Dit betekent dat de provincie 

voor de opgave staat om de verkeersbeheerders handvatten te bieden zodat zij met de 

uitvoering van hun verkeersveiligheidprojecten kunnen aansluiten bij de landelijke 

strategie.  

                                                           
2
 Nota Mobiliteit, Strategisch  Plan Verkeersveiligheid en Actieprogramma Verkeersveiligheid, 

www.rijksoverheid.nl   
3
 Provinciaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2011-2020, www.zuidholland.nl  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.zuidholland.nl/
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De provincie heeft het Meerjarenplan Verkeersveiligheid opgesteld vanuit haar rol als 

regievoerder. Het meerjarenplan is bestemd voor de regionale en lokale 

verkeersbeheerders, i.c. de provincie en de 6 regio’s (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

Drechtsteden, Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-

Holland). Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam zijn zelf regievoerder en 

hebben dus hun eigen beleidsplannen. Zij vormen derhalve geen doelgroep van dit 

meerjarenplan. 

2.1.3 Holland Rijnland4 

Het regionale verkeersveiligheidsbeleid in Holland Rijnland is grotendeels opgenomen in 

het Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP). De aanpak op het gebied van 

gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers (educatie, voorlichting en handhaving) 

dient op grond van het RVVP uitgewerkt te worden in een zogenaamd meerjarenplan 

verkeersveiligheid. Het thans vigerende meerjarenplan is het Actieprogramma 2011-

2013. Dit Actieprogramma is op 7 oktober 2010 door het Dagelijks Bestuur van Holland 

Rijnland vastgesteld. 

Het doel van het Actieprogramma is het verankeren van permanente verkeerseducatie 

voor alle leeftijden, waarbij het accent ligt op het behouden en stimuleren van het 

gewenst verkeersveilige gedrag. Het overdragen van kennis, vaardigheden en motivatie 

zijn hierbij belangrijke pijlers. 

2.1.4 Gemeente Leiderdorp5 

In 2003 heeft de gemeente Leiderdorp het IVVP2003 vastgesteld. Voor 

verkeersveiligheid is in het IVVP2003 de landelijke norm overgenomen (Nota 

Mobiliteit). Na de vaststelling van het IVVP2003 hebben er zich in de jaren daarna 

verschillende ontwikkelingen voorgedaan. De raad heeft in 2008 dan ook gevraagd om 

een actualisatie van het IVVP2003. In 2009 is het geactualiseerde beleidsdocument dan 

ook vastgesteld als IVVP2009. Hierin is voor verkeersveiligheid dezelfde lijn doorgezet 

als in het IVVP2003. In 2003 is met het vaststellen van het IVVP2003 een eerste aanzet 

gegeven aan het convenant ‘Duurzaam Veilig’ dat in 1997 door alle overheden is 

ondertekend.  

 

Duurzaam Veilig (DV) is een integrale benadering van het verkeerssysteem: ‘mens’, 

‘voertuig’ en ‘weg’. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en als 

bescherming te dienen. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de 

verkeerstaak. 

 

Het convenant DV is opgebouwd uit drie delen. Fase 1, waarbij vooral ingezet wordt op 

infrastructurele maatregelen. Fase 2, gedragsbeïnvloeding (punt 2 bij doelstellingen van 

het IVVP2009) en Fase 3 waarbij de nadruk op handhaving ligt. 

 

 

                                                           
4
 Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 Holland Rijnland, www.hollandrijnland.nl  

5
 Integraal Verkeers- en Vervoersplan 2009 Leiderdorp 

http://www.hollandrijnland.net/themas-en-projecten/bereikbaarheid/rvvp/rvvp
http://www.hollandrijnland.net/themas-en-projecten/bereikbaarheid/verkeersveiligheid/actieprogramma-verkeersveiligheid-2011-2013-hr-v5.pdf
http://www.hollandrijnland.net/themas-en-projecten/bereikbaarheid/verkeersveiligheid/actieprogramma-verkeersveiligheid-2011-2013-hr-v5.pdf
http://www.hollandrijnland.nl/


Gemeente Leiderdorp  Permanente Verkeerseducatie 
in Leiderdorp 

 
5 

2.2 Ambities en doelstellingen 

2.2.1 Doelstellingen 

In de vorige paragraaf is te lezen welke kaders de verschillende overheden hebben. 

Voor de gemeente Leiderdorp is een doorvertaling gemaakt uit de Nota Mobiliteit. Deze 

doelstelling is verder opgenomen in het IVVP2009 van de gemeente Leiderdorp. Deze 

luidt als volgt:  

1. In 2020 op Leiderdops grondgebied  geen dodelijke ongelukken en maximaal 24 

gewonden, waarvan maximaal 7 ziekenhuisgewonden. 

Dit is de minimale doelstelling die de gemeente Leiderdorp heeft ten aanzien van het 

maximaal aantal verkeersslachtoffers. Om een stap verder te gaan dan doelstelling 1, 

kiest de gemeente Leiderdorp ervoor om de kwetsbare doelgroepen extra 

verkeerseducatie aan te bieden. Dit resulteert in een tweede doelstelling. 

2. Het minimaal 1 keer per jaar aanbieden van verkeerseducatieve projecten voor de 

kwetsbare groepen (jonge bestuurders en ouderen). 

Deze doelstelling komt niet zomaar uit de lucht vallen. De landelijke trend van 

verkeersongelukken laat zien dat de genoemde kwetsbare doelgroepen vaker 

betrokken zijn bij verkeersongelukken. In hoofdstuk 3 zal hier uitgebreid op in worden 

gegaan.  

2.2.2 Beleidsuitgangspunten 

In de navolgende alinea’s worden de uitgangspunten voor het uitvoeringsplan 

beschreven. Deze uitgangspunten zijn de basis voor het uitvoeringsplan voor 

permanente verkeerseducatie.  

 

Het verkeer moet veilig zijn  

Het klinkt als een open deur maar de gemeente Leiderdorp draagt zorg voor een veilige 

verkeerssituatie als wegbeheerder en streeft naar geen enkel verkeersslachtoffer. De 

gemeente is verantwoordelijk voor veilig ingerichte openbare wegen. Daarnaast biedt 

de gemeente educatie aan om vaardigheden en kennis op pijl te houden.  

Nieuwe verkeersregels actief communiceren. 
Als gemeente streven we er naar om nieuwe verkeersregels actief te communiceren 
naar onze inwoners zodat deze op de hoogte zijn van de wijzigingen.  
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van wegen en we hebben een 
taak voor verkeerseducatie naar de inwoners. Maar ook de inwoners van Leiderdorp 
hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aan zien van de verkeersveiligheid.  
 
Extra aandacht besteden aan kwetsbare doelgroepen  
De kwetsbare groepen in het verkeer zijn die groepen waarbij relatief veel ongelukken 
gebeuren. Dit blijkt uit de ongevallenregistratie die ieder jaar wordt gepubliceerd. Door 
deze kwetsbare doelgroepen extra aandacht te geven in de zin van educatie en 
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voorlichting is het mogelijk om op snelle doeltreffende manier het aantal 
verkeersslachtoffers te verminderen. 
 
Totaalpakket van projecten voor alle doelgroepen 
Als gemeente willen we een inhoudelijk en structureel samenhangend pakket 
aanbieden voor alle leeftijdscategorieën die worden onderscheiden binnen permanente 
verkeerseducatie. 
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3. Ongevallen 
Om een beeld te kunnen vormen waar de gemeente Leiderdorp staat als het gaat om 

het aantal ongelukken, is een landelijke ongevallen database ontwikkeld waar al deze 

gegevens in worden opgeslagen en gespecificeerd.  

Om uiteindelijk tot een uitvoeringsplan te komen is het noodzakelijk om de ongelukken 

op Leiderdorps grondgebied in kaart te brengen. Op deze manier is inzichtelijk te maken 

in welke leeftijdscategorie er veel ongelukken gebeuren. In categorieën waar veel 

ongelukken gebeuren, is het mogelijk om hier de komende jaren meer aandacht aan te 

besteden.  

3.1 Onderregistratie  
Vanaf 12 juni 2012 zijn de politiegegevens van de ongevallen van 2011 (BRON 1.0) in 

ViaStat beschikbaar. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal gerapporteerde ongevallen, 

door de politie aan Rijkswaterstaat-Data ICT Dienst, opnieuw gedaald is ten opzichte 

van 2010.  

Helaas heeft Rijkswaterstaat van de politie in 2011 gemiddeld 69% minder van de 

ernstige verkeersslachtoffers-registratie aangeleverd gekregen ten opzichte van 2009. 

In 2011 werd maar ongeveer de helft (51%) van de ernstige verkeersslachtoffers door 

de politie aangeleverd ten opzichte van 2010. De kwaliteit van de 

verkeersongevallenstatistiek bereikt hiermee een historisch dieptepunt. De verschillen 

per provincie zijn enorm. 

Het ongevallenbestand is een steekproef dat geschikt is voor analyse, maar niet geschikt 

is voor monitoring. Zowel Rijkswaterstaat-DID als het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie werken aan oplossingen om het probleem van de verminderde 

ongevallenregistratie op te vangen. Ervan uitgaande dat het de politie lukt om vanaf 

januari 2013 weer met een ongevallenformulier te gaan werken én de gegevens ook 

daadwerkelijk aan Rijkswaterstaat te leveren, dan kunnen de gemeenten in 2014 weer 

beschikken over een betrouwbaar ongevallenbestand. Dat houdt in dat we in 2016 pas 

over een database met drie jaar ongevallengegevens kunnen beschikken. Vanwege de 

ontstane trendbreuk is het huidige ongevallenbestand tot die tijd niet geschikt voor 

monitoring.  
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3.2 Risicogroepen 
De risicogroepen zijn de doelgroepen waar in eerste instantie de aandacht voor 

verkeerseducatie op zal moeten worden gericht. Deze groepen krijgen de hoogste 

prioriteit op het gebied van verkeerseducatie. In tabel 1 zijn de slachtoffers per 

leeftijdscategorie voor de periode 2006-2010 weergegeven en vergeleken met RPV 

Holland Rijnland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 1 is te zien dat absoluut gezien de meeste ongelukken gebeuren met inwoners 

in de leeftijd van 25 t/m 59 jaar. Deze doelgroep is ook ruimschoots vertegenwoordigd 

in de gemeente met ruim 12.000 inwoners (46%). Dit zijn in de meeste gevallen de 

werkende inwoners en ook de forenzen.  

De doelgroepen ‘18 t/m 24 jaar’ en ‘60 jaar en ouder’ laten in absolute getallen zien dat 

er minder ongelukken gebeuren. Hier moet echter wel in meegenomen worden dat de 

spreiding van de leeftijd veel kleiner is. Ofwel, er gebeuren procentueel meer 

ongelukken in deze categorieën dan in de categorie 25 t/m 59 jaar. Dat maakt deze 

twee doelgroepen tot risicodoelgroepen worden aangeduid.  

De landelijke trend laat zien dat deze twee groepen ook op landelijk niveau de 

risicogroepen zijn. Dit zijn dan de beginnende bestuurders en de ouderen.  

 

  

Tabel 1 Aantal slachtoffers (procentueel) per leeftijdscategorie in het beheersgebied en het referentiegebied 
referentiegebied 
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Tabel 3 Landelijke modalsplit 

In de vorige tabel is gekeken naar het procentueel aantal verkeersslachtoffers per 

leeftijdscategorie. Voor deze categorieën is uitgesplitst met welke vervoersmiddel de 

meeste ongelukken gebeuren.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 2 is te zien dat de meeste ongelukken gebeuren met personenauto’s, fietsers en 

bromfietsers. Om aan te kunnen geven met welke vervoerswijze er nu relatief gezien 

veel ongelukken gebeuren, is het zinvol om een modalsplit6 naast deze cijfers te leggen. 

Dit geeft de verhouding aan tussen het gebruik van het vervoersmiddelen ten opzichte 

van het aantal ongelukken wat hiermee gebeurd. 

Een specifieke modalsplit voor de 

gemeente is er niet, daarom is 

gebruik gemaakt van de landelijke 

modalsplit. Deze geeft aan dat 

26% van alle verplaatsingen 

gebeurt met de fiets en dat 1% 

met bromfiets wordt gedaan.  

In relatie met tabel 2 betekent dit 

dat er relatief veel ongelukken 

gebeuren met fietsers en bromfietsers. 

Geconcludeerd mag worden dat er twee risicogroepen zijn: 18 t/m 24 jarigen en 60 jaar 

en ouder (tabel 1). Binnen deze groepen gebeuren de meeste ongelukken met fietsers 

en bromfietsers (tabel 2). Deze uitkomst biedt dus een mogelijkheid om meer aandacht 

te geven aan deze leeftijdscategorieën en vervoerswijze. 7 

 

                                                           
6
 Verdeling van het aantal verplaatsingen per vervoersmiddel  

7
 De VNG onderschrijft deze uitkomst met hun ledenbrief van 12 juni 2012. 

http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/16/561.html  

Tabel 2 Aantal slachtoffers per vervoerswijze en leeftijdscategorie 2006/2010 

http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/16/561.html
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3.3 Positie ten opzichte van de doelstelling 
In het IVVP2009 heeft de gemeente zich als doel gesteld dat er in Leiderdorp in 2020 

geen dodelijke ongelukken meer mogen voorkomen en maximaal 24 gewonden, 

waarvan maximaal 7 ziekenhuisgewonden.  

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er doelgroepen zijn waar opvallend vaak 

ongelukken mee gebeuren. Daarom wil de gemeente de komende jaren extra inzetten 

op permanente verkeerseducatie voor deze doelgroepen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

In tabel 4 is het aantal verkeersslachtoffers te zien. Wat opvalt is dat het aantal 

verkeersslachtoffers in 2010 en 2011 ten opzichte van voorgaande jaren sterk is 

afgenomen. Dit komt door de onderregistratie (zie hoofdstuk 3.1). 

Als naar de jaren daarvoor wordt gekeken, is een afname van het aantal slachtoffers 

waarneembaar. De doelstelling die is geformuleerd in het IVVP2009 wordt hiermee wel 

(bijna) behaald. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ieder jaar komen er nieuwe 

weggebruikers en bestuurders bij. Ook zakt de kennis van de verkeersregels na verloop 

van tijd  weg bij mensen. Hierdoor is het noodzakelijk om permanent verkeerseducatie 

aan te bieden.  

 

  

Tabel 4 Het aantal verkeersslachtoffers voor de gemeente Leiderdorp 
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4. Verkeerseducatieve projecten 
In voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden in welke leeftijdscategorieën er 

relatief veel ongelukken gebeuren. Hoofdstuk 4, verkeerseducatieve projecten gaat in 

op het huidige aanbod. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar de ontbrekende schakels 

liggen voor verkeerseducatie. 

Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers bewust worden gemaakt van de risico's die 

verkeersdeelname met zich meebrengt voor henzelf en voor medegebruikers.  

4.1 Verkeerseducatie in de gemeente 
In het kader van verkeersveiligheidsprojecten worden er binnen Leiderdorp diverse 

losse projecten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen 

vaak gratis deelnemen aan deze projecten. Het gaat bijvoorbeeld om de 

verkeersleerkracht, JONGleren, de dode hoek les, enz.… Gepleit wordt voor een 

inhoudelijk en structureel samenhangend aanbod aan verkeerseducatie: Permanente 

verkeerseducatie. Binnen de gemeente worden in 2012 de volgende 

verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd of georganiseerd voor de volgende 

doelgroepen: 

 

 

 

 

 

 

De bovenstaande tabel geeft weer welke projecten er in 2012 zijn uitgevoerd. Deze 

projecten worden allen uitgevoerd via het OnderwijsAdvies8 die het geld (subsidies) via 

Holland Rijnland krijgen. De gemeente heeft geen rol bij deze projecten en heeft hier 

ook geen kosten aan. 

Het effect van de uitgevoerde activiteiten is moeilijk te meten. Over het algemeen zijn 

de organisatoren en deelnemers aan de activiteiten erg positief. De gemeente is er dan 

ook van overtuigd dat permanente gedragsbeïnvloeding met betrekking tot 

verkeersveiligheid een positieve en belangrijke bijdrage levert aan zowel de objectieve 

als subjectieve veiligheid. Gelet op het belang wordt gestreefd naar uitbreiding van de 

gedragsbeïnvloedende activiteiten om op die manier een nog breder publiek te 

bereiken.  

                                                           
8
 OnderwijsAdvies is een instelling die samen met scholen hun programma opzetten en adviseren in 

onderwijsprocessen 

Doelgroep: Project: 

Uitwerking van 
de projecten is 
in hoofdstuk 5 

te vinden. 

0 tot 4 jarigen JONGleren in het verkeer  

4 tot 12 jarigen School op Seef* 
Dode hoek les 
Verkeersleerkracht  

12 tot 16 jarigen Totally Traffic* 

16 tot 25 jarigen - 

25 tot 60 jarigen - 

60 jarigen en ouder - 

Algemeen Campagnes 

* Dit zijn totaalpakketten waarin meerdere lessen zitten gedurende het schooljaar. Met de daarbij 
horende examens en praktijkdagen 
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5. Programma 2013-2018 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de verkeerseducatieve projecten die in 2012 zijn 

in de gemeente en welke rol de gemeente hierin speelt. In hoofdstuk 5 zal ingegaan 

worden op de periode 2013-2018. De gemeente wil de komende jaren voornamelijk 

inzetten op educatie/gedragsbeïnvloeding mede gezien het feit dat de infrastructuur 

grotendeels goed is ingericht. De gemeente  is van mening dat in de 

educatie/gedragsbeïnvloeding nog winst valt te behalen.  

De projecten die worden genoemd in hoofdstuk 5.1 worden jaarlijks herhaald.  

Niet alle projecten die in de toekomst uitgevoerd gaan worden kosten geld. De meeste 

projecten zullen gesubsidieerd worden door Holland Rijnland. Het onderstaande 

programma zal de komende jaren als basis dienen voor permanente verkeerseducatie. 

Om het verhaal compleet te maken is na de uitwerking van de programma onderdelen 

het kostenplaatje inzichtelijk gemaakt. 

 

5.1 Doelgroepen met programma’s 
 

0-4 jarigen 

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en hun 

ouders zijn een heel belangrijke doelgroep van 

Permanente Verkeerseducatie. 

Vanzelfsprekend kunnen peuters nog niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zij 

leren echter in een hoog tempo, zowel door imitatie van het gedrag van ouders en 

begeleiders als door te luisteren naar wat deze hen vertellen over het verkeer. In 

Holland Rijnland worden sinds enige jaren kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

benaderd met het project JONGleren. Dit project bestaat uit verkeersmaterialen en –

activiteiten voor de peuters plus een ouderavond, georganiseerd door de 

onderwijsbegeleidingsdienst 

 

 

 

 

 

  

Rol van de gemeente: De gemeente spelt hier geen rol. Dit programma wordt 

georganiseerd door de betreffende Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal  en 

OnderwijsAdvies.  

De volgende instellingen die meedoen met JONGleren: 

Villa Picasso, locatie Bontekoe 

Locatie Dromenland, Winnie de Pooh 

Buitenhof 
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4-12 jarigen 

Het programma SCHOOL op SEEF staat voor een integrale, structurele 

aanpak van verkeersveiligheid op en rond basisscholen door: 

- actuele theoretische en praktische verkeerseducatie 

- een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes 

- communicatie en samenwerking met ouders 

- dode hoekles (vrachtwagen)  

De leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar valt samen met de periode die kinderen 

doorbrengen op de basisschool. In het verkeer kenmerkt deze periode zich met name 

door de ontwikkeling die kinderen doormaken van passagier tot zelfstandig 

verkeersdeelnemer. Vanaf hun vierde jaar gaan kinderen meestal onder begeleiding 

naar school, later mogen zij zelfstandig de route naar school afleggen. De fiets vormt 

daarbij een belangrijke uitbreiding van de actieradius van het kind. Het fietsen is daarbij 

echter een geheel nieuwe verkeersrol. In eerste instantie zal de aandacht met name 

uitgaan naar het fietsen als taak op zich. Pas wanneer men deze vaardigheid enigszins 

beheerst, is er ook weer ruimte om de aandacht te richten op het verkeer. Essentieel is 

daarbij dat ook de schoolroutes en –omgeving veilig zijn ingericht en dat ouders actief 

zijn in hun verkeersopvoeding. 

De verkeersleerkracht is er om scholen op weg te helpen om structureel aan 

verkeersveiligheid te werken. Deze professionele leerkracht geeft praktische 

verkeerslessen en coacht de school om te komen tot een structurele inbedding van 

verkeersveiligheid in het schoolprogramma. Daarbij wijst de verkeersleerkracht naast 

de praktische verkeerslessen ook op activiteiten die zijn gericht op een veilige 

schoolomgeving, contacten met de gemeente, etc. In een periode van drie jaren neemt 

de inzet van de verkeersleerkracht op de school af en de inzet van de school zelf toe.  

 

 

 

 

  

Rol van de gemeente: De gemeente speelt hier geen rol. Dit programma wordt 

georganiseerd door de betreffende scholen en OnderwijsAdvies. 

De betreffende scholen die structureel meedoen (info komt van Holland Rijnland): 

Willem de Zwijger school 

Koningin Juliana school 

De Hasselbraam 

De Regenboog 

De Schakel 

Prins Willem Alexander school 

De Leeuwerik 

De Driemaster 

De Hobbit 

’t Bolwerk 

Elckerlyc 

Dit/deze project(en) worden gedurende het schooljaar eenmalig gegeven. 
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12-16 jarigen 

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs 

betekent voor veel jongeren een belangrijke uitbreiding in de 

actieradius. De meesten gaan vaker (en over grotere afstand) op 

de fiets naar school. Zij krijgen daardoor vaak met ingewikkelder 

verkeerssituaties te maken. De rijsnelheden van het overige 

verkeer liggen hoger. Ook komen ze meer conflictsituaties tegen 

tussen langzaam en snelverkeer. Ook als ze het fietsen als taak al beter beheersen 

bestaat het risico, dat dit negatief wordt gecompenseerd door ‘roekeloos’ 

verkeersgedrag. In deze leeftijdsfase vindt de kennismaking met alcohol en drugs plaats, 

en maakt een aantal jongeren de keuze de fiets te verruilen voor de bromfiets of 

scooter. De school is nog steeds een heel belangrijke intermediair als het gaat om de 

vorming van verkeersveilig gedrag. Immers, alle jongeren in deze leeftijdsfase zijn daar 

te bereiken. Daarnaast ligt verkeerseducatie vast in de doelen van de basisvorming, die 

geldt voor alle middelbare scholen.  Het programma TotallyTraffic biedt de kaders en 

een groot aantal modulen voor het voortgezet onderwijs, passend bij de PVE-

leerdoelen. Cruciaal is om binnen de kaders van TotallyTraffic maatwerk per school te 

bieden, daar elke school autonoom is in de wijze waarop zij hun lesaanbod vormgeven, 

en er grote verschillen zijn in (verkeers- en andere) problematiek, onderwijsvisie en 

dergelijke (Bron: ROV). 

 

 

 

 

 

16-25 jarigen (jonge autorijders) 

De combinatie van nieuwe, “sterke” vervoermiddelen als 

bromfiets, motor en auto, enkele specifieke bij de leeftijdsfase 

behorende eigenschappen als bravoure en ondernemingslust 

en de onervarenheid als bestuurder leidt ertoe, dat jongeren in 

deze leeftijdsfase een betrekkelijk groot risico lopen om bij een 

ongeval betrokken te raken. Educatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 

noodzakelijke kennis en vaardigheden, maar ook aan het herkennen en hanteren van 

risico’s en het (verder) ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf en 

andere weggebruikers. Het project Jonge Bestuurders beoogt de rijvaardigheid en de 

risicoperceptie van beginnende bestuurders te vergroten. Het project is te zien als een 

tweede fase rij-opleidingsprogramma voor beginnende bestuurders. Onderdelen van de 

dag zijn: een rit met 3 deelnemers en een ritcoach, het berijden van de slipbaan en een 

groepsgesprek over alcohol en drugs in het verkeer.  

 

Rol van de gemeente: De gemeente speelt hier geen rol. Dit programma wordt 

georganiseerd door de betreffende scholen en OnderwijsAdvies. 

De betreffende school die meedoet (info komt van Holland Rijnland): 

Visser ’t Hooft Lyceum 

Ieder jaar kiest de school een aantal modules uit het totaalpakket Totally Traffic. 
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25-59 jarigen (Rijbewijsbezitters) 

Van de groep rijbewijsbezitters zou moeten worden verwacht dat zij in de regel de 

verkeerstaken die nodig zijn voor een veilige verkeersdeelname, beheersen. Uit 

betrokkenheid bij ongevallen en het veelvuldig overtreden van verkeersregels, kan men 

echter concluderen dat deze verwachting lang niet altijd gerechtvaardigd is. Zo is het 

rijden onder invloed een probleem dat met name in deze leeftijdsgroep speelt, terwijl 

ook snelheidsovertredingen voor een belangrijk deel voor rekening van de 

rijbewijsbezitters in deze leeftijdsgroep komt. Een belangrijke achtergrond van de 

problemen bij deze groep ervaren bestuurders is de overschatting van de eigen 

capaciteiten. Het ontbreekt momenteel aan enig toetsmoment na het behalen van het 

rijbewijs, waarin wordt nagegaan of men nog over de benodigde kennis van 

verkeersregels beschikt en of men de geleerde vaardigheden nog steeds juist toepast 9. 

Holland Rijnland is momenteel bezig met het ontwikkelen van een brochure over 

verkeersveiligheid. Deze brochure krijgt men mee wanneer het rijbewijs wordt 

verlengd. Dit bekent dat rijbewijsbezitters een keer per tien jaar informatie krijgen over 

verkeersregels. Mensen die geen rijbewijs bezitten krijgen helemaal geen informatie. 

Tot op heden is er voor deze leeftijdscategorie geen educatie materiaal. Holland 

Rijnland wil dit vanaf 2014 wel hebben voor de samenwerkingsgemeenten.  

Naast de brochure zal er voorlichting komen voor deze categorie. Voorlichting vanuit de 

Nederlandse Transport Vereniging waarbij een bestuurder met vrachtwagen bij het 

Winkelhof uitleg komt geven over de gevaren van de dode hoek, is een voorbeeld van 

de mogelijkheden tot voorlichting. Als gemeente zullen we ieder jaar invulling geven 

aan deze vorm van verkeerseducatie.  

  

                                                           
9
 Bron: ROV Zuid Holland 

Rol van de gemeente: 

De gemeente zorgt voor een locatie, zorgt voor de financiën en voor het informeren 

voor van deze dag bij de doelgroep.  

De invulling van de dag zal worden verzorgd door derden. 

Rol van de gemeente: Wanneer de brochure beschikbaar is, zal deze verkrijgbaar zijn op 

het gemeentehuis. 

Voorlichting voor deze leeftijdscategorie zal geheel verzorgd worden door de 

gemeente. Het faciliteren van een locatie, het benodigde geld en de benodigde 

partijen. 
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60+ 

Voor deze doelgroep zal er ieder jaar een BROEM cursus 

gegeven worden. Voor 2013 willen de gemeente deze 

cursus twee keer aanbieden. De afgelopen jaren is dit 

niet gebeurd en met twee cursussen in 2013 wordt de 

achterstand ingehaald.   

De BROEM-cursus bestaat uit een bijeenkomst, waarin de 

verkeerstheorie nog eens behandeld wordt, en een 

praktijkrit. Tijdens de theoriebijeenkomst vindt een 

ogentest en soms een gehoortest plaats. Verder wordt 

aandacht geschonken aan (gewijzigde) verkeersregels, 

verkeerstekens en (bijzondere) verkeerssituaties in de vorm van een verkeersquiz. Het 

tweede onderdeel, de praktijkrit, vindt plaats in de auto van de deelnemer(ster) met 

een  

gediplomeerde rijinstructeur. Deze let op de rijstijl van de kandidaat,  

de kijktechniek en vaardigheden als in en uitvoegen en aanpassen van de snelheid aan  

de verkeerssituatie. De aspecten die voor verbetering vatbaar zijn, worden  

na afloop met de deelnemer doorgesproken. 

Naast de BROEM cursus zal er ook jaarlijks een senioren 

fietsdag worden georganiseerd. De fietsdag is een praktische 

dag voor senioren die van fietsen houden en willen blijven 

fietsen. Cursisten komen op hun eigen fiets naar de locatie. 

Deze fiets zal worden gecontroleerd op veiligheid en op de 

juiste afstellingen. Tijdens deze dag zal ook een verkeersquiz 

worden gehouden (veranderingen in het verkeer). Net als bij 

de BROEM cursus zal de cursist worden getest op 

reactievermogen en zicht.  

De scootmobiel is een vertrouwde verschijning geworden op 

straat. Het voertuig behoedt veel ouderen voor een sociaal 

isolement en is een uitkomst voor jongeren die minder valide 

zijn. Maar rijden met een scootmobiel in het soms drukke 

verkeer is zo makkelijk nog niet. Bestuurders stuiten op 

andere obstakels en situaties, dan bij overige vormen van 

verkeersdeelname.  

Met de scootmobielcursus wordt de vaardigheid van de mensen getest.  

  Rol van de gemeente:  

De gemeente zorgt samen met Pluspunt dat de senioren in Leiderdorp worden 

geïnformeerd. Daarnaast faciliteert de gemeente het bedrag dat benodigd is voor de 

verschillende projecten en zorgt het ook voor een geschikte locatie.  

De invulling van de projecten wordt uitbesteed aan derden. 
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Schoolzones/omgeving 

In het uitvoeringsplan IVVP2009 is opgenomen dat er 

rondom scholen, schoolzones worden aangelegd. Het 

gebruik hiervan zal middels gedragsbeïnvloeding 

worden gestimuleerd. Kinderen zullen met 

lespakketten zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen 

van veilige school routes gestimuleerd worden om te 

voet naar school te komen via de aangegeven routes. 

  

 

 

 

  

Rol van de gemeente:  

De rol van de gemeente is in deze dat zij zorgen voor de aanleg van veilige schoolzones. 

Daarnaast zullen de lespakketten samen met de scholen en gemeente samengesteld 

worden. Omdat niet iedere school hetzelfde is, zal de gemeente met iedere school 

maatwerk leveren. 
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Campagnes 

In 2003 is het Rijk gestart met het landelijk afstemmen van de op het algemene publiek 

gerichte verkeersveiligheidscampagnes. Hiervoor is de landelijke slagzin “Daar kun je 

mee thuiskomen” ontwikkeld. Het Ministerie van Infrastructuur & Mobiliteit draagt zorg 

voor de landelijke communicatieactiviteiten, het ontwerp van materialen en de 

productie van radio- en Tv-spots. Naast deze publiekscampagnes brengt het Rijk het 

onderwerp verkeersveiligheid onder de aandacht bij verschillende media. Gelijktijdig 

met de publiekscampagnes, voert ook de politie controles uit die specifiek gericht zijn 

op het onderwerp van de actuele campagne.  

Holland Rijnland voert sinds een aantal jaren verkeersveiligheidscampagnes op een 

eenduidige wijze. Dat betekent dat alle wegbeheerders (gemeenten en provincie) en 

verkeersveiligheidsorganisaties hetzelfde thema voeren in dezelfde periode. De leidraad 

voor het voeren van de landelijke campagnes is de kalender verkeersveiligheid van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de landelijke verkeersveiligheidspartners.  

Naast de verkeersveiligheidscampagnes die de overheid uitvoert zijn er tal van andere 

instanties die ook inspelen op de verkeersveiligheid. BNN, die met het programma ‘De 

aller slechtste chauffeur’ en ‘Het Nationaal Verkeersexamen’ late zien hoe mensen zich 

gedragen in het verkeer en welke kennis zij nog hebben. Ook programma’s zoals Blik op 

weg en Wegmisbruikers zijn voorbeelden van programma’s die inspelen op de 

verkeersregels en de verkeersveiligheid.  

Het behalen van het rijbewijs (voor alle soorten motorvoertuigen) is een vorm van 

verkeerseducatie. De theorie en praktijklessen zorgen voor de benodigde kennis en 

kunde om veilig en zelfverzekerd de openbare weg op te gaan. 

 

Onderstaande campagnes zijn in 2012 uitgevoerd en zullen ook in de komende jaren op 

de agenda staan (mogelijk met andere data) : 

 

Bob 1 januari – 19 maart en vanaf 17 december 

Rij met je hart 19 maart – 20 juni 

Zomer-Bob 20 juni – 31 augustus 

Gordel om 1 september – 15 oktober 

Licht aan 15 oktober – 17 december 

Scholen zijn begonnen 29 augustus – 19 september 

  
Rol van de gemeente: De gemeente betaald de kosten voor bebording en spandoeken 

van de campagne ‘Scholen zijn weer begonnen’. Deze worden door gemeentewerken 

opgehangen.  

Voor de overige campagnes zorgt Holland Rijnland.  

Daarnaast vraagt de BOB campagne inzet van de gemeente, om bijvoorbeeld in de 

sportkantines voorlichting te geven door o.a. de wethouder en/of verkeersmedewerker  
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5.2 Kosten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten die gemaakt worden voor de verschillende projecten worden grotendeels 

gesubsidieerd door Holland Rijnland. Voor 2013 ziet het kostenplaatje er als volgt uit 

(zie boven). De totale kosten die de gemeente kwijt is voor verkeerseducatie in 2013 is 

€15.000. Voor dit bedrag kunnen alle bovenstaande projecten uitgevoerd worden.  

Alle projecten waarbij de kosten niet van toepassing zijn, zijn projecten waar 

OnderwijsAdvies en Holland Rijnland samen financieel voor zorgen. De gemeente heeft 

hier geen aandeel in. Dit is een bepaald bedrag waarvan de specifieke kosten niet 

inzichtelijk zijn.  

Voor de jaren na 2013 is nog niet duidelijk wat de kosten gaan worden voor 

permanente verkeerseducatie. Dit is afhankelijk van de subsidies die op dat moment 

voor handen zijn. Daarnaast is het aantal projecten doorslaggevend voor het budget.   

Voor een relatief klein bedrag kan de gemeente Leiderdorp er dus voor zorgen dat 

iedere Leiderdorper bereikt kan worden voor een vorm van permanente 

verkeerseducatie.  

 

  

Project Kosten Subsidie Totale kosten voor 
Leiderdorp 

 

JongLEREN in het 
verkeer 

n.v.t 100% € 0 

School op SEEF n.v.t 100% € 0 

Dodehoek les n.v.t 100% € 0 

Verkeersleerkracht n.v.t 100% € 0 

Totally Traffic n.v.t 100% € 0 

Jonge bestuurdersdag € 3.000 75% € 750 

Brochure € 0 0% € 0  

Voorlichting € 1.000 0% € 1.000 

BROEM-cursus € 10.000 50% € 5.000 

Scootmobielcurcus € 5.000  0% € 5.000 

Seniorenfietsdag € 2.000 50% € 1.000 

Campagnes € 1.000 - € 1.000 

Schoolzones/omgeving € 5.000 75% € 1.250 
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5.3 2013 en verder 
 

In 2013 zal gestart worden met de programma’s die zijn benoemd in hoofdstuk 5.1. Dit 

is het minimale aanbod. Als gemeente willen we graag de ruimte houden voor nieuwe 

of andere projecten die interessant zijn om op te nemen in het actieprogramma de 

komende jaren. 

De keuze voor deze projecten is grotendeels gebaseerd op het programma van Holland 

Rijnland (actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2013). De keuze om parallel met dit 

programma te lopen is het feit dat Holland Rijnland voor veel van de projecten subsidie 

geeft. De programma’s die zijn bedoeld voorde basisscholen en middelbare scholen zijn 

100% subsidieerbaar. De subsidies voor de andere projecten variëren tussen de 50% en 

100%.   

 

5.3.1 Evaluatie 

 

Na 2013 zal Holland Rijnland zijn actieprogramma verkeersveiligheid 2011-2013 

evalueren en herzien. Wanneer er een hernieuwde versie van komt zal de gemeente 

mogelijk mee veranderen  met het aanbod dat er dan is. Daarnaast zal ook kritisch 

worden gekeken naar de nut en noodzaak van de projecten die in Leiderdorp 

plaatsvinden.  

 

Het is lastig om het resultaat van permanente verkeerseducatie te meten. Zo worden 

bijvoorbeeld ‘bijna’ ongelukken niet geteld. Het enigste wat objectief meetbaar is, is de 

afwezigheid van ongelukken. Dus dat Leiderdorp de 0 houdt voor wat betreft het aantal 

verkeersdoden. Wanneer er geen extra ongelukken gebeuren ten opzichte van 

voorgaande jaren, mogen we dit deels toedelen aan de nut van permanente 

verkeerseducatie.  

 

 

 

Ook is het lastig om te meten of Leiderdorpse bewoners elders betrokken zijn geweest 

bij verkeersongevallen. Immers het kennen en kunnen toepassen heeft niet effect op 

het verkeer binnen Leiderdorp maar op elke verkeerssituatie.  

Voor de verschillende projecten zal de komende jaren bijgehouden worden hoeveel 

(unieke) deelnemers er meedoen. Zo kan in ieder geval inzichtelijk gemaakt worden 

hoeveel animo er voor een bepaald project is.  

 

 

  

Hiermee is het resultaat van doelstelling 1, In 2020 geen dodelijke ongelukken en 

maximaal 24 gewonden, waarvan maximaal 7 ziekenhuisgewonden (doelstelling uit 

het IVVP2009), meetbaar. Dit zal pas mogelijk zijn vanaf 2014 wanneer er weer een 

betrouwbare ongevallen database beschikbaar is.  

Hiermee is het resultaat van doelstelling 2, Het minimaal 1 keer per jaar aanbieden 

van verkeerseducatieve projecten voor de kwetsbare groepen (jonge bestuurders en 

ouderen) meetbaar.  



Gemeente Leiderdorp  Permanente Verkeerseducatie 
in Leiderdorp 

 
21 

Bijlage 1. Activiteiten 2011-2013 op hoofdlijnen, Holland Rijnland 
 

2 Activiteiten 2011 – 2013 op hoofdlijnen 
 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden kort de belangrijke keuzes en hoofdlijnen van de activiteiten in de periode 2011 – 
2013 beschreven. 

 
2.2 Activiteiten 
0 – 4 jarigen 
- JONGleren opnemen als regionaal project 
- uitgaan van volledig uitvoeren van het project, dus inclusief ouderavond 
4 – 12 jarigen 
- kwaliteitsverbetering door de inzet iets te verschuiven van uitbreiding van het aantal deelnemende 
scholen naar borgen van de aanpak op de bestaande scholen. 
- daartoe na drie jaren ondersteuning blijven bieden van gemiddeld 8 uur per school 
12 – 16 jarigen 
- streven naar circa 25 scholen met een TotallyTraffic-contract 
- per school jaarlijkse inzet van ten minste één en maximaal drie betaalde modules uit TotallyTraffic 
tot een maximum van € 4.000 per school (dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld); 
- stimuleren dat scholen die deelnemen aan het programma en TotallyTraffic-modules uitvoeren ten 
minste één gratis module uitvoeren. 
jonge autorijders 
- jaarlijks uitvoeren praktijkdagen jonge autorijders; inspanningen erop richten dat deze dagen 
verspreid over de regio plaatsvinden 
rijbewijsbezitters 
- brochure bij verlengen rijbewijs 
60+ 
- jaarlijks uitvoeren rijvaardigheidsdagen voor senioren; inspanningen erop richten dat deze dagen 
verspreid over de regio plaatsvinden 
campagneborden 
- uitvoeren update campagneborden (ivm onderhoudsstaat en ivm nieuwe landelijke 
campagneuitingen) 
- voortzetten regulier wisselen campagneborden waarbij wordt aangesloten op landelijke campagnes 
Verlichtingscampagne 
- uitbreiden huidige aanpak verlichtingscampagne Rijnstreek over gehele regio; hierbij trachten 
zoveel mogelijk spreiding over de regio te verkrijgen; 
Organisatie 
- de werkwijze middels een RPV met een bestuurlijk voorzitter (zoals reeds wordt gehanteerd in de 
Rijnstreek) hanteren voor de gehele regio; indien de RPV hiertoe besluit kan worden besloten om 
eventueel met deel-RPV’s te werken (ivm grote omvang van regio) of om werkgroepen in te stellen. 
Communicatie 
- Om zoveel mogelijk effect met te besteden middelen te kunnen bereiken, communicatieactiviteiten 
intensiveren 
Begroting 
- vaststellen begroting over duur van het project (2011 – 2013) om zodoende zekerheid naar 
partners (o.a. scholen) te kunnen bieden 
- als jaarlijks totaalbedrag van de begroting over 2011 tot en met 2013 wordt het totaalbedrag van de 
begroting over 2010 uit het meerjarenplan 2009 – 2011 aangehouden. 

 


