Toolkit mensgerichte
maatregelen 2018:
Jaar van de Snelheid
Inleiding
De integrale aanpak snelheid beschrijft op welke manieren je snelheid als verkeersveiligheidsprobleem kunt aanpakken. Een mogelijke oplossing is het realiseren van kleinschalige
maatregelen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de toolkit 2018. Naast een overzicht
van projecten en materialen per snelheidsregime bevat deze toolkit ook een overzicht van
educatie- en infrastructurele projecten gericht op snelheid.
Gemeenten kunnen de projecten en materialen uit de toolkit als mensgerichte maatregel
opnemen in het uitvoeringsprogramma voor 2018.
Om een compleet overzicht voor alle wegbeheerders te krijgen zijn ook materialen
voor 80 en 100+ km/uur wegen opgenomen. Let wel, deze materialen zijn volgens de
Subsidieregeling verkeer en vervoer, niet subsidiabel voor de provincie en Rijkswaterstaat.
De tabellen met normbedragen zijn terug te vinden in de Subsidieregeling verkeer en
vervoer.
Alertheid is een doorlopend thema in de jaren 2016 tot 2020. Deze toolkit bevat
daarom ook een aantal projecten, die gericht zijn op alertheid. Deze projecten kunnen
door de gemeenten ook worden opgenomen als mensgerichte maatregel in het
uitvoeringsprogramma 2018.
Voor informatie over de normbedragen bij Subsidieregeling verkeer en vervoer NoordBrabant 2016 klik hier.

Tools voor Educatie
Subsidieregeling Verkeer en Vervoer 2016.
Tabel 7: Normbedragen voor subsidiabele kosten van niet-infrastructurele projecten.
Projecten waarin aandacht aan snelheid wordt besteed zijn:
• Praktijkdag (doelgroep jonge bestuurders 16-24 jaar): in het lesprogramma wordt
extra aandacht voor snelheid gevraagd.
(€ 60,- eigen bijdrage per deelnemer).
• Brom effe normaal (BEN) A en B: (doelgroep 12-18 jaar): Gericht op
verkeersovertredingen met scooter/bromfiets.
A: € 15.850,00 per regio (gebaseerd op 12 bijeenkomsten per jaar.)
B: € 7.250,00 per regio (gebaseerd op 12 bijeenkomsten per jaar.)

Tools voor Weginrichting
(infrastructurele projecten)
Subsidieregeling Verkeer en Vervoer 2016
Tabel 2:
Normbedragen fietsstraten
Tabel 4:
Normbedragen rotondes
Tabel 5:
Normbedragen duurzaam veilige maatregelen (30, 50 en 60 km/uur).
Waaronder plateaus, wegversmallingen, busdrempels, bebording/belijning
schoolomgeving en poortconstructie (bebording en belijning).

Tools voor wegen 30 km/uur
‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’
Het project is ontwikkeld door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
en is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en
mogelijk infrastructurele ingrepen. Hierbij werken de wegbeheerder, actieve burgers,
politie, VVN en/of projectondersteuning samen om de verkeersveiligheid op een wegvak
of straat te vergroten. Bewoners worden gefaciliteerd bij het opzetten van acties. Een
project bestaat uit minimaal 1 periode (inclusief initiatiefase). Het project kan met een
tweede periode worden uitgebreid. Meer informatie over het project is beschreven in de
handleiding.
Bedankt dat je langzamer rijdt! - NUL Verkeersdoden Brabant
1 periode: € 2400, - exclusief BTW voor projectondersteuning

Projectondersteuning organiseert de startbijeenkomst inclusief voorbereiding, verzorgt de
communicatie en het overleg met bewoners.
Voor een indicatie van de urenbesteding en kosten zie de handleiding.
Materialen
Pakket voor 100 huishoudens bestaande uit:
20 stuks sandwichborden
100 stuks raamposters
100 stuks klikostickers 30 km/u
100 stuks klikostickers Bedankt dat je langzamer rijdt!
2 stuks spandoek (7 bij 1 meter)
2 stuks spandoek (3,5 bij 0,45 meter)
Bedrag: € 1500,- per pakket
NULVERKEERSDODENBRABANT.NL

Materialen zijn te bestellen bij:
Nilsson bv
Contactpersoon: Alex Vlieland
Vogelzangsweg 100
4461 VN Goes
Tel: 0113-250700
E-mail: info@nilsson.nl

Overige materialen voor wegen 30 km/uur
Alle materialen kunnen afzonderlijk worden besteld. In 2018
willen we de materialen en acties graag op een integrale
manier inzetten. Een voorbeeld is het aanschaffen van een
DSI en deze tijdelijk installeren op een wegvak waar het
project ‘Bedankt’ is uitgevoerd en een persbericht plaatsen met
aandacht voor snelheid.
•

Straatgraffiti: Uitingen worden in duurzame verf (ETP

Paint) aangebracht op de weg. De uitingen blijven 2 tot 3
maanden goed zichtbaar, zijn niet glad en zijn indien
gewenst te verwijderen. 1 uiting wordt aan beide zijden
van de weg aangebracht.
De uitingen zijn in 2 afmetingen te verkrijgen.
1. Circa 9 meter lang en 3 meter breed

•

Tekst: ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’ en het logo ‘Brabant
gaat voor Nulverkeersdoden’.
2. Circa 6 meter lang en 2 meter breed
Afbeelding spelende kinderen en het logo ‘Brabant gaat
voor Nulverkeersdoden’.
Bedrag per uiting:
1 uiting:
€ 1400, 2 uitingen: € 2200, 3 uitingen: € 2900, De bedragen zijn exclusief reiskosten à € 0,29/km en
eventuele verwijderingskosten.
Informatie: ANDC Outdoor Projects
Contactpersoon: Frank Marcellis
St. Annastraat 1, 6524 EA Nijmegen
Tel: 06-21332568
e-mail: Frank@andc.nl
Remwegdemonstratie: een remwegdemonstratie laat
zien welk effect snelheid heeft op de remweg van auto’s.
Bedrag € 350,– per demonstratie.
Informatie: VVN regio Zuid, tel: 088-5248850 of
www.VVN.nl

•
•
•
•

•

30 km/uur campagne: normbedrag € 125, - per

pakket.
Victor Veilig: normbedrag € 42,50 per stuk.
DSI: met feedback en smiley: normbedrag € 4.300,– per
stuk.
Posters/banners snelheid I&M: reminder limiet en
passende snelheid met verschillende afbeeldingen en
verschillende grootte.*
Gratis bestellen via Boostgroup in de campagnetijd
van half maart tot half juni. Buiten de campagnetijd zijn de posters/banners te downloaden via
www.verkeersveiligheidscampagnes.nl
Radio- en Tv-spotjes I&M: Remweg en passende
snelheid.
Gratis bestellen via Boostgroup in de campagnetijd
van half maart tot half juni. Buiten de campagnetijd zijn de radio- en Tv-spotjes te downloaden via
www.verkeersveiligheidscampagnes.nl

Tools voor wegen 50 km/uur en
60 km/uur
•

‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’

Zie beschrijving bij 30 km/u.
1 periode: € 2400, - exclusief BTW voor projectondersteuning
Materialen
Pakket voor 100 huishoudens bestaande uit:
20 stuks sandwichborden
100 stuks raamposters
100 stuks klikostickers Bedankt dat je langzamer rijdt!
2 stuks spandoek (7 bij 1 meter)
2 stuks spandoek (3,5 bij 0,45 meter)
Bedrag: € 1150,- per pakket

	Materialen zijn te bestellen bij: Nilsson bv (zie onder
30 km/uur voor informatie).
• Straatgraffiti: Uitingen worden in duurzame verf (ETP
Paint) aangebracht op de weg. De uitingen blijven 2
tot 3 maanden goed zichtbaar, zijn niet glad en zijn
indien gewenst te verwijderen. 1 uiting wordt aan beide
zijden van de weg aangebracht. (Zie onder 30 km/uur
voor grootte en keuze van de afmetingen, bedragen en
informatie).
• Remwegdemonstratie: een remwegdemonstratie laat
zien welk effect snelheid heeft op de remweg van auto’s.
Bedrag € 350, - per demonstratie.
Informatie: VVN regio Zuid, tel: 088-5248850 of
www.VVN.nl
• DSI: met feedback en smiley: normbedrag € 4.300,– per
stuk.
• Posters/banners snelheid I&M: reminder limiet en
passende snelheid met verschillende afbeeldingen en
verschillende grootte.* Gratis bestellen via Boostgroup in
de campagnetijd van half maart tot half juni. Buiten de
campagnetijd zijn de posters/banners te downloaden via
www.verkeersveiligheidscampagnes.nl

•

•

Radio- en Tv-spotjes I&M:

Gratis bestellen via Boostgroup in de campagnetijd
van half maart tot half juni. Buiten de campagnetijd zijn de radio- en Tv-spotjes te downloaden via
www.verkeersveiligheidscampagnes.nl
Mottoborden: Bedrag: € 160, - per stuk. Dit bedrag is
inclusief 2 banden en 2 beugels voor de bevestiging en
exclusief bezorgkosten. Worden geplaatst langs wegen
waar regelmatig snelheidscontroles plaatsvinden.
Keuze uitvoering is afhankelijk van het geldende snelheidsregime. Bij de bestelling aangeven om hoeveel borden het
gaat met welke snelheid (keuze 50 km/uur, 60 km/uur,
70 km/uur of 80 km/uur).
Mottoborden zijn te bestellen bij:
Koen Gijsbrechts (Verkeerskundige)
Afdeling Openbare Ruimte en Verkeer
Dienst Stadsontwikkeling
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6159174
e-mail: k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl

Let op uw
snelheid.
Radarcontrole!
www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Tools voor wegen 70 km/uur
•
•

•

•

DSI: met feedback en smiley: normbedrag € 4.300,– per stuk.
Mottoborden: Bedrag: € 160, - per stuk. Dit bedrag is inclusief 2 banden en

2 beugels voor de bevestiging en exclusief bezorgkosten.
Keuze uitvoering is afhankelijk van het geldende snelheidsregime.
Worden geplaatst langs wegen waar regelmatig snelheidscontroles plaatsvinden.
Zie onder 50 km/uur en 60 km/uur voor informatie over bestellen.
Straatgraffiti: Uitingen worden in duurzame verf (ETP Paint) aangebracht op de
weg. De uitingen blijven 2 tot 3 maanden goed zichtbaar, zijn niet glad en zijn
indien gewenst te verwijderen. 1 uiting wordt aan beide zijden van de weg aangebracht. (Zie onder 30 km/uur voor grootte en keuze van de afmetingen, bedragen en
informatie).
Snelheidsmeting politie

Tools voor wegen 80 km/uur
(niet subsidiabel voor provincie)
•
•

DSI: met feedback en smiley: normbedrag € 4.300, -.
Mottoborden: Bedrag: € 160, - per stuk. Dit bedrag is

inclusief 2 banden en 2 beugels voor de bevestiging en
exclusief bezorgkosten.
Keuze uitvoering is afhankelijk van het geldende snelheidsregime.
Worden geplaatst langs wegen waar regelmatig snelheidscontroles plaatsvinden.
Zie onder 50 km/uur en 60 km/uur voor informatie over
bestellen.
•

•

•
•

Straatgraffiti: Uitingen worden in duurzame verf (ETP

Paint) aangebracht op de weg. De uitingen blijven 2 tot 3
maanden goed zichtbaar, zijn niet glad en zijn indien
gewenst te verwijderen. 1 uiting wordt aan beide zijden
van de weg aangebracht. (Zie onder 30 km/uur voor
grootte en keuze van de afmetingen, bedragen en
informatie).
Posters/banners snelheid I&M: reminder limiet en
passende snelheid met verschillende afbeeldingen en
verschillende grootte.*
Gratis bestellen via Boostgroup in de campagnetijd
van half maart tot half juni. Buiten de campagnetijd zijn de posters/banners te downloaden via
www.verkeersveiligheidscampagnes.nl
Snelheidsmeting politie
Trajectcontroles

Let op uw
snelheid.
Radarcontrole!
www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Tools voor wegen 100+ km/uur
(niet subsidiabel voor Provincie en Rijkswaterstaat)
•
•
•

•
•

Flitspalen
Trajectcontroles
Posters snelheid I&M: Attentieborden met 3 afmetingen:

1180 bij 830 mm
2000 bij 1410 mm
3500 bij 2500 mm
Snelheidsmeting politie
Digitale verkeersborden met snelheid en/of boodschap of waarschuwing.

*Mogelijke afmetingen posters I&M:
297 bij 420 mm
500 bij 760 mm
830 bij 1180 mm
841 bij 1189 mm
1185 bij 1750 mm
Mogelijke afmetingen banners I&M:
160 bij 600 mm
300 bij 250 mm
300 bij 600 mm

Tools voor Alertheid
Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016
Tabel 7
normbedragen voor subsidiabele kosten van niet-infrastructurele projecten
In een aparte bijlage voor tabel 7 treft u een uitgebreidere toelichting aan op de projecten
Projectnaam + toelichting
Shotgun
Voorlichtingsactie over alcohol in het verkeer.
Praktijkdag
Praktijk dag gericht op jonge bestuurders

Normbedrag subsidiabele kosten
€ 1.250,00 per inzet Inclusief coördinatie.

€ 65,00 per deelnemer Trials met € 60,00
bijdrage van ZLM vanuit Safety Deal en
€ 60,00 eigen bijdrage.
Afrekening vindt plaats op basis van het
aantal deelnemers dat daadwerkelijk heeft
deelgenomen.

N.B.	Naast shotgun en de praktijkdag zijn er nog andere projecten, die gericht zijn op

alertheid. Voor deze projecten zijn geen normbedragen vastgesteld. Ze kunnen
als maatwerkprojecten worden opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s.

