
 
 

Bewoners die geluidsoverlast ervaren van hardrijders, hun buurt onveilig vinden voor spelende 

kinderen of zich ergeren aan foutparkeerders, vragen de gemeente om maatregelen te nemen. In de 

praktijk blijkt dat aanpassingen zoals drempels of de herinrichting tot een fietsstraat niet altijd helpen. 

Dat komt omdat het hier gaat om het gedrag van mensen. Zij weten en zien dat het een woonstraat 

is waar kinderen spelen en kwetsbare verkeersdeelnemers ook deelnemen aan het verkeer. En vaak 

zijn het buurtbewoners die de verkeersregels niet naleven. 

 

Extra verkeersdrempels legt de gemeente niet aan. Wel biedt de gemeente een aantal 

mogelijkheden om automobilisten bewust te maken van hun rijgedrag of hen te wijzen op spelende 

kinderen. Bewoners kunnen ook zelf in actie komen om de buurt verkeersveiliger maken.  

 

Aanvragen materiaal gemeente 

 

Smiley      

Je kunt een aanvraag doen voor een smiley voor twee tot vier weken. Dit 

digitale matrixbord meet de snelheid van het voertuig en geeft een 

waarschuwende rode smiley of een groene als men zich aan de toegestane 

snelheid houdt. Het bord kan ook uitgemeten worden om te achterhalen of 

en hoe vaak in die zes weken de snelheid is overtreden. De aanvraag doe 

je op www.zwolle.nl/melding   

 

Spandoek 

Het spandoek ‘niet sneller dan 30 op de teller’ hangt de 

gemeente op vaak over de breedte van de straat, waarbij 

rekening wordt gehouden met hoge voertuigen. Dit is tijdelijk 

omdat op den duur het effect van het spandoek afneemt. De 

aanvraag doe je op www.zwolle.nl/melding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiseer een Kinderstraat. De gemeente ondersteunt dit initiatief met verkeersborden, afzetlinten 

en spandoeken. Niet alle straten zijn geschikt. Kijk voor meer informatie op 

www.zwolle.nl/kinderstraat. 

Plaats het idee voor een Kinderstraat op www.zwolle.nl/mijnwijk en roep buren op om het idee te 

ondersteunen met een hartje. De wijkbeheerder neemt dan contact met jullie op.  

http://www.zwolle.nl/melding
http://www.zwolle.nl/melding
http://www.zwolle.nl/kinderstraat
http://www.zwolle.nl/mijnwijk


Buurtinitiatief Verkeersactie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners kunnen op www.zwolle.nl/mijnwijk een verkeersactie organiseren en buren oproepen om 

deel te nemen aan dit buurtinitiatief. Op die manier krijg je ook contact met de wijkbeheerder van 

jouw wijk. 

De wijkbeheerder overlegt eventueel met de wijkagent of en welke actie in jouw straat mogelijk is. 

Je kunt voor deze verkeersactie ondersteuning en materiaal krijgen van de gemeente zoals vlaggen, 

spandoeken, hesjes, stickers, spuitkrijt, mallen, afzethekken en -linten. Mogelijk dat ook de politie bij 

de actie aanwezig is om bijvoorbeeld te laseren en automobilisten aan te spreken op hun rijgedrag.  

 

Voorbeelden van verkeersactie 

• https://mijnwijk.zwolle.nl/binnenstad/project/binnenstad-30-km-actie  

• https://mijnwijk.zwolle.nl/aalanden/project/ludiek-verkeersactie-in-de-punterdiep  

• https://mijnwijk.zwolle.nl/wipstrik/project/wipstrikkerallee---veilige-verkeerssituatie-creren   

• https://mijnwijk.zwolle.nl/wipstrik/project/brederostraat---woonstraat  

 

 

Verkeersbord en spandoek 

 

‘Bewoners spreken bewoners aan’, werkt vaak beter dan dat de gemeente dat 

doet. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een verkeersbord of een 

spandoek (door kinderen). Aanvragen bij de wijkbeheerder: www.zwolle.nl/wijken  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pionnen en Victor Veilig 

Met kleine pionnen (te koop bij oa Action) of het 

Verkeersmaatje Victor Veilig kun je verkeersdeelnemers 

attenderen op spelende kinderen. Het heeft het meeste 

effect als de pionnen/het maatje er staan wanneer kinderen 

buitenspelen. https://verkeersmaatje.nl/  
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Politiekids en Kinderplatform 

 

In Holtenbroek en Stadshagen gaan de Politiekids 

samen met de politie op pad om bijvoorbeeld 

snelheidscontroles te doen of foutparkeerders een 

‘bon’ te geven.  

Deze publieksvriendelijke acties van kinderen krijgt 

veel sympathie van bewoners, ook van hen die wel 

eens de verkeersregels overtreden. Via de wijkagent 

kun je vragen of zij aan jullie buurtactie mee willen 

doen. https://traverswelzijn.nl/diensten/politiekids/ 

 

In Zwolle Zuid, Holtenbroek en Diezerpoort bedenken kinderen van het Kinderplatform allerlei 

activiteiten om hun buurt te verbeteren. Dat kan ook een verkeersactie zijn. 

https://traverswelzijn.nl/diensten/kinderplatform/  

 

Parkeeracties 

Foutparkeren waardoor de verkeersveiligheid van kinderen in het geding is of 

omdat het ergernis geeft, zijn redenen voor bewoners om een -vaak simpele- 

actie of initiatief te beginnen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

parkeerlijnen op straat. De gemeente heeft daarvoor spijtkrijt beschikbaar. 

De Politiekids hebben een parkeerkaart gemaakt met de titel Parkeren doe je zo 

om achter ruitenwissers te stoppen. 

Dit zijn twee voorbeelden, maar er zijn zo veel meer leuke acties die bewoners 

bedenken om hun buurt veiliger te maken. 

 

 

 

Veilig Verkeer Nederland Buurtacties 

 

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft verschillende buurtacties ontwikkeld, 

zoals een enquête, een snelheidsmeting, of een parkeeractie met kinderen. 

De buurtacties helpen om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de 

bewustwording van verkeersdeelnemers te vergroten. Bekijk de 

verschillende buurtacties op en om een melding te doen om in actie te komen op 

https://participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties  
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