Stappenplan
30 in de straat
Stel, je woont in een straat waar 50 (of harder) km/u gereden mag worden, maar vanwege
verkeerveiligheid, gezondheid en leefbaarheid zou je de maximum snelheid graag verlaagd zien worden
tot 30 km/u. Wat kun je zelf doen om dit te bewerkstelligen?
1. Ga na of er al plannen in die richting zijn? Zo ja, dan hoef je de vervolgstappen niet meer te zetten,
al is het altijd goed om de vinger aan de pols te houden en (de uitvoering van) het plan top of mind
van de ambtenaren te houden. Je kunt dit nagaan bij de gemeentelijke afdeling verkeer en/of in de
verkeersbesluiten, die de gemeente op haar website publiceert.
2. Zo nee, ga dan na of er meer bewoners in de straat een aanpassing van de snelheid wenselijk
vinden. Je staat in het vervolg sterker als je een (ruime) meerderheid van de bewoners
vertegenwoordigt. Breng alle voor- en nadelen in kaart, zodat iedereen voor zich een goede
afweging kan maken.
3. Plaats uw straat op de speciale meldpunt-pagina: fietsersbond.nl/meldpunt30 en vraag je
medebewoners om op de melding te stemmen en te delen via Facebook of Twitter onder
vermelding van #30ishetnieuwe50.
4. Vorm een comité met enkele enthousiaste straatbewoners en verdeel de taken. Zoek contact met
organisaties als de lokale afdeling van de Fietsersbond (en evt. VVN), die je actie kunnen
ondersteunen. Jouw afdeling vind je via www.fietsersbond.nl/lokale-afdelingen/
5. Vraag de toolkit aan bij de Fietsersbond via www.fietsersbond.nl/30. De toolkit bevat posters voor
op het raam, stickers voor op de afvalcontainer en een actieplan om je straat met stoepkrijt in te
richten als 30km zone.
6. Is het een heel lange straat? Maak dan gratis een online petitie aan via www.petities.nl om steun te
krijgen voor je initiatief.
7. Ga in gesprek met de gemeentelijke afdeling verkeer. Zorg dat je je doel, argumenten en lijst met
ondersteuners paraat hebt. Werk hierbij zo mogelijk samen met andere straatcomité’s die de
maximum snelheid omlaag willen krijgen.
8. Levert dat onverhoopt niets op? Ga dan in gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de
gemeenteraad.
9. Heb je succes? Vergeet niet je succes te vieren! Natuurlijk op straat, maar zeker ook online: zo kun
je andere straatcomité’s inspireren om actie te voeren voor een leefbare en verkeersveilige
maximumsnelheid!

