
Het is ons een genoegen om u namens het VVN-districtsbestuur van de provincie Utrecht uit te 
nodigen voor een politiek debat over het bevorderen van de verkeersveiligheid.  
Dit politiek debat verkeersveiligheid vindt plaats op 14 maart 2019 van 13:30 uur tot 16:00 uur 
bij Veilig Verkeer Nederland aan de Stationsstraat 79A in Amersfoort.  
Uw aanmelding van deelname ontvangen wij graag uiterlijk 11 maart 2019. 
Een routebeschrijving naar ons kantoor treft u als bijlage bij deze uitnodiging. 
  
Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp in de meeste verkiezingsprogramma’s van de 
deelnemende partijen. Graag horen we in een diepgaand debat meer over de manier waarop en 
waarom u hier tijd en geld voor wilt vrijmaken. Hieronder alvast een voorzet van vier onderwerpen en 
een toelichting hoe VVN hier tegenaan kijkt en werkt aan verbetering van verkeersveiligheid in het 
hele land. Natuurlijk willen we graag weten wat de deelnemende partijen hiervan vinden en of 
u hierover aanvullende ideeën heeft. Onderaan de uitnodiging zijn kort enkele andere onderwerpen 
aangestipt, kortom; een divers programma. 
  
Provinciale statenverkiezingen: stem voor verkeersveiligheid in uw buurt 
Het lijkt ver van het bed en de afstand tussen burger en politiek groeit! Politieke partijen maken 
verkeersveiligheid onderdeel van hun partijprogramma’s en provincies hebben aanzienlijke invloed op 
het verkeersveiligheidsbeleid binnen gemeenten. Bovendien hebben zij vaak financiële middelen 
beschikbaar voor het veiliger maken van onze directe leefomgeving. De buurt waar onze kinderen 
spelen! Kijk dus goed naar de partij die het meeste geld besteedt aan verkeersveiligheid. Provinciale 
wegen zijn de gevaarlijkste wegen en het overgrote deel van de verkeersslachtoffers valt op 
gemeentelijke wegen. De stem van het publiek en de betrokkenheid bij verkeersveiligheid is van grote 
waarde en daarom nodigen wij ook het publiek graag uit om mee te doen! 
  
Meedoen is makkelijk 
Veilig Verkeer Nederland benadrukt consequent het bevorderen van een verstandig en veilig 
verkeersgedrag en roept verkeersdeelnemers op om mee te doen. En dat hoeft helemaal niet moeilijk 
te zijn. Wij vragen ons af waarom zoveel mensen ‘vergeten’ om richting aan te geven op de fiets of in 
de auto. Of waarom fietsers nog zo vaak zonder licht op pad gaan. En zo kunnen we nog wel meer 
voorbeelden bedenken die voor een individu een hele kleine moeite zijn, maar, wanneer iedereen er 
meer op zou letten, zeker zouden helpen om het verkeer een stukje veiliger te maken.  
  
Sociale norm ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer 
Het moet wat ons betreft weer gewoon worden om niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Wij staan 
dan ook vierkant achter de MONO-campagne die minister Van Nieuwenhuizen in 2018 lanceerde. De 
smartphone heeft een flinke aantrekkingskracht en de aandacht gaat bijna automatisch naar de 
telefoon als gezien wordt dat er een berichtje binnenkomt. Dat is menselijk, dus dat ontkennen we ook 
niet. Maar als men moeilijk de verleiding kan weerstaan, waarom wordt de telefoon dan niet gewoon 
even weggelegd in de auto? Of wordt er geen app gebruikt die tijdelijk inkomende berichten blokkeert. 
Zo moeilijk is het niet. En denk ook eens aan het voorbeeldgedrag naar de kinderen toe. We hebben 
eens geopperd om een dubbele boete te geven aan ouders die achter het stuur appen in het bijzin 
van hun kinderen. Zo’n slecht idee is dat helemaal niet. Waarom is de boete voor smartphonegebruik 
op de fiets lager gesteld dan smartphonegebruik in de auto. Is dit gekoppeld aan het aantal wielen? 
Wat ons betreft mag dit gelijk getrokken worden! 
  
Weten wat er speelt op straat; hoe verkeer écht beleefd wordt 
Wij nodigen bewoners uit om verkeerssituaties die in hun ogen onveilig zijn bij ons te melden. Op die 
manier komen we er achter wat wij als onveilig beschouwen zodat er op provinciaal en gemeentelijk 
niveau kan worden ingegrepen. Een welkome aanvulling op de ongevallencijfers, die vaak een wat 
star beeld geven. Wij geven beleidsmakers hiermee zicht op hoe verkeer écht beleefd wordt. Van de 
4.500 meldingen vorig jaar ging meer dan de helft over een te hoge snelheid in woonwijken. Het is 
toch niet te geloven dat daar waar mensen wonen en kinderen spelen zoveel zorg is over de snelheid 
van het verkeer. 
  
Overige mogelijke onderwerpen:  
In dit debat willen wij met u onder meer de volgende thema’s met u aansnijden: 
-Inrichting provinciale wegen gebaseerd op Duurzaam Veilig en de Risicogestuurde aanpak 
-Gedrag als uitgangspunt 



-Kracht van vrijwilligers om verkeersveiligheid lokaal en regionaal te promoten met ondersteuning van 
een beroepsapparaat 
-Veilige schoolomgeving en de sociale norm dat ouders hun kinderen lopend en op de fiets naar schol 
begeleiden 
-Verkeersouders, een netwerk op basisschoolniveau 
-Oudere verkeersdeelnemers 
-Actuele thema’s waaronder maaltijdbezorgers, koeriersdiensten en taxidiensten en elektrische 
vervoermiddelen versus speelgoed 
  
Met vriendelijke groet, 
Veilig Verkeer Nederland 
  
Namens: VVN-Districtsbestuur Utrecht 
  
Gert-Jan Weierink 
Voorzitter VVN Districtsbestuur Utrecht 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolijn Vonhof 
Projectleider Steunpunt West 
 
Stationsstraat 79a 
Postbus 66, 3800 AB Amersfoort 
3811 MH Amersfoort 
T: 088 524 88 35 | E: m.vonhof@vvn.nl 
 

www.veiligverkeernederland.nl       
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Het�Het�Het�Het� hoofdkantoorhoofdkantoorhoofdkantoorhoofdkantoor���� van� Veilig� Verkeer� Nederlandvan� Veilig� Verkeer� Nederlandvan� Veilig� Verkeer� Nederlandvan� Veilig� Verkeer� Nederland���� (VVN)�(VVN)�(VVN)�(VVN)� is� vlakis� vlakis� vlakis� vlak���� bij� treinstationbij� treinstationbij� treinstationbij� treinstation���� Amersfoort� CS�Amersfoort� CS�Amersfoort� CS�Amersfoort� CS�
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Routebeschrijving�Routebeschrijving�Routebeschrijving�Routebeschrijving�met�het�met�het�met�het�met�het�Openbaar�VervoerOpenbaar�VervoerOpenbaar�VervoerOpenbaar�Vervoer����
- Vanaf�NS-station�Amersfoort�is�het�ongeveer�5�minuten�lopen�naar�het�hoofdkantoor�
- U�neemt�bij�aankomst�op�NS-station�Amersfoort�de�uitgang�Zuid�
- U� loopt� � vanuit� de� uitgang� naar� links� en� vervolgt� de� weg� rechtdoor� waar� het� Stationsplein��

overgaat�in�de�Stationsstraat�
- Kort�na�het�voetgangersverkeerslicht� �ziet�u� links�een�plein�met�de�panden�van�AKZO-Nobel�en�

het�NH-Hotel.�Op�dit�plein�bevindt�zich�direct�in�het�linkerpand�de�ingang�van�het�hoofdkantoor�
- Voor� het� hoofdkantoor� en� het� Regionaal� Steunpunt�West� kunt� u� zich� melden� bij� de� receptie�

(Infocentrum)�op�verdieping�1.��
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Bereikbaarheid�per�autoBereikbaarheid�per�autoBereikbaarheid�per�autoBereikbaarheid�per�auto����
Adres�voor�navigatiesysteem�voor�parkeergarage�VVN�
Smallepad�46,��
3811�MG�Amersfoort�
����
ParkerenParkerenParkerenParkeren����
Indien�het�niet�mogelijk�is�om�met�het�Openbaar�Vervoer�te�reizen�en�u�met�de�auto�komt�is�het�aan�
te�raden�een�parkeerplaats�te�laten�reserveren�via�degene�met�wie�u�een�afspraak�heeft.�Alleen�dan�
wordt�u�toegelaten�in�de�parkeergarage.�Daar�er�een�zeer�beperkt�aantal�parkeerplaatsen�
beschikbaar�is,�bestaat�evenwel�de�kans�dat�u�in�één�van�de�omliggende�parkeergarages�op�eigen�
kosten�moet�parkeren.�De�parkeergarages�dicht�in�de�buurt�zijn�Agis,�Stadhuisplein�en�St.�Jorisplein.�
����
�
Routebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vanuit�Apeldoornanuit�Apeldoornanuit�Apeldoornanuit�Apeldoorn����(navigatie(navigatie(navigatie(navigatie----invoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepad����46464646,�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort)����
- Op�de�A1�richting�Amsterdam�gaat�u�bij�knooppunt�Hoevelaken�richting�Amersfoort/Utrecht�
- Op�de�A28�neemt�u�afrit�14�Amersfoort/Hoevelaken�
- Onderaan�de�afrit�gaat�u�bij�de�verkeerslichten�linksaf�richting�Centrum�
- U�blijft�de�borden�Centrum/Station�volgen.�
- Voor�de�SNS�Bank�gaat�u�linksaf�de�Utrechtsestraat�in�
- Dan�neemt�u�de�eerste�straat�rechts,�de�Snouckaertlaan�
- Bij�de�volgende�verkeerslichten�rijdt�u�rechtdoor�en�steekt�u�de�Stationsstraat�over�
- Aan�het�einde�van�de�straat�gaat�u�linksaf�het�Smallepad�in�
- De�parkeergarage�is�de�eerste�ingang�links�(AKZO�Nobel)�
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Routebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vanuit�Utrechtanuit�Utrechtanuit�Utrechtanuit�Utrecht����(navigatie(navigatie(navigatie(navigatie----invoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepad����46464646,�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort)����
- Op�de�A28�richting�Amersfoort�neemt�u�afslag�Amersfoort-Zuid�(Dierenpark)�
- Onderaan�de�afrit�linksaf,�richting�Amersfoort�
- U�blijft�de�Leusderweg�richting�Centrum�volgen�
- Bij�de�rotonde�gaat�u�linksaf�de�Bergstraat�in�
- Bij�de�verkeerslichten�gaat�u�rechtdoor,�de�Vlasakkerweg�in�
- Bij�de�volgende�verkeerslichten�gaat�u�rechts,�u�rijdt�de�Stationsstraat�op�
- Bij�de�eerste�verkeerslichten�gaat�u�linksaf�de�Brouwersstraat�in�
- Aan�het�einde�van�de�straat�gaat�u�linksaf�het�Smallepad�in�
- De�parkeergarage�is�de�eerst�ingang�links�(AKZO�Nobel)�
�
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Routebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vRoutebeschrijving�vanuit�Amsterdamanuit�Amsterdamanuit�Amsterdamanuit�Amsterdam����(navigatie(navigatie(navigatie(navigatie----invoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepadinvoer:�Smallepad����46464646,�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort),�Amersfoort)����
- Op�de�A1�richting�Apeldoorn�neemt�u�de�afslag�naar�de�A28�richting�Utrecht�
- OP�de�A28�neemt�u�afrit�8�Amersfoort�
- Aan�het�einde�van�de�afslag�gaat�u�bij�de�verkeerslichten�linksaf,�richting�Centrum�
- U�blijft�de�borden�Centrum/Station�volgen�
- Voor�de�SNS�Bank�gaat�u�linksaf�de�Utrechtsestraat�in�
- Dan�neemt�u�de�eerste�straat�rechts,�de�Snouckaertlaan�
- Bij�de�volgende�verkeerslichten�rijdt�u�rechtdoor�en�steekt�u�de�Stationsstraat�over�
- Aan�het�einde�van�de�straat�gaat�u�linksaf�het�Smallepad�in�
- De�parkeergarage�is�de�eerst�ingang�links�(AKZO�Nobel)�
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Instructies�bij�het�binnengaan�van�de�parkeergarageInstructies�bij�het�binnengaan�van�de�parkeergarageInstructies�bij�het�binnengaan�van�de�parkeergarageInstructies�bij�het�binnengaan�van�de�parkeergarage��������
De�parkeergarage�is�aan�de�achterkant�van�het�kantoorpand�gevestigd.�Het�is�aan�te�raden�om�in�uw�
navigatiesysteem� Smallepad� 46,� 3811�MG,� Amersfoort� in� te� voeren.� Dit� is� de� straat� waaraan� de�
ingang�van�de�garage�is.�De�garage�zit�in�het�pand�van�AKZO-Nobel.��
�
Bij�de�eerste�paal�kunt�u�op�het�knopje�van�Veilig�Verkeer�Nederland�drukken�en�komt�u�in�contact�
met�de�receptie.�
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LET� OPLET� OPLET� OPLET� OP:� Als� er� niet� voor� u� is� gereserveerd� moet� u� in� de� omliggende� parkeergarages� parkeren�
vanwege�het�beperkt�aantal�plaatsen�voor�Veilig�Verkeer�Nederland�in�de�garage.�
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