Jaaroverzicht 2018

0 - 4 jarigen

In 2018 namen 84.000 mensen deel aan onze verkeerseductieactiviteiten. (Dit is exclusief het bereik bij campagnes). Deze
infographic geeft een globaal overzicht van de meeste
activiteiten en campagnes die Verkeerswijzer Groningen in
2018 heeft georganiseerd op scholen en op straat.

Adres: Verkeerswijzer Groningen: Verkeer- en Vervoerberaad
Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
050-3164608 – info@verkeerswijzergroningen.nl
Twitter: @VerkeerswijzerG

Landelijke
campagnes

Voorlichting
door buiten
reclame

(80 kinderen, 9 ouders)

4 - 12 jarigen

- 300 Locaties
- 3400 Posters

Kinderdagverblijven /
peuterspeelzalen

- Jongleren

‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er
gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het verkeer, waarbij
mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom
werken wij aan de verbetering van wegen, spreken we
weggebruikers aan op onveilig gedrag en geven we voorlichting en educatie. Wij staan voor een Verkeerswijzer Groningen!’

Meer informatie over deze activiteiten en campagnes is te
vinden op de website: www.verkeerswijzergroningen.nl

- Snelheid 30/50
- MoNo
- Zichtbaarheid
- Alcohol BOB

voorlichting /
acties

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke
overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam
organiseren zij sinds 2015 verkeersveiligheidscampagnes en
educatieactiviteiten met als doel het aantal verkeersslachtoffers
verder terug te dringen.

BO

- Op de fiets, even niets
(2655 leerlingen)

- Fietscontrole/check

Verkeersveilige
School Omgeving

- 69 Labelscholen
- 29 herijkingen
- 5 nieuwe

(15 nieuwe scholen)

GVVL

(2106 leerlingen)

Aanvullende
Regionale
campagnes

Brochure Modderprotocol naar landbouwers: 2200

(1620 leerlingen)

- Fietsers tegelijk groen

- Brochure Verkeer nieuwe Nederlanders: 3000
- Zichtbaarheid
- Alcohol BOB

- Fietslessen

- Verkeersplaneet
(1826 leerlingen)

De s
wee cholen
r be
gon zijn
nen
!

Tijdens handhaving politie: 750 folders
www.scootervrienden.nl

- Snelheid

Tijdens handhaving politie: 5000
bannerpennen

- Landbouw

(2636 leerlingen)

- Spelend leren fietsen
(385 leerlingen)

- Overstekend Wild

- Aandacht voor blinden
en slechtzienden

- Streetwise

- Ik stop voor zebra actie

(900 leerlingen)

- Scooters

(605 leerlingen)

(51 leerlingen)

(231 leerlingen)

(8224 leerlingen)

- Landbouwverkeer

Tijdens handhaving politie: 750 folders

(120 scholen)

- Paolo

(1315 leerlingen)

-Stop! Licht!

Politie
Communicatie
verkeershandhaving

- Verkeersouders- en
abonnementen

(1620)

SCHOOLZONE

voorlichting /
acties

- Modder op de weg

- Remweg demonstratie

(1083 leerlingen)

FIETSEXAMENS - VVN
- praktisch (4010 leeringen)
- theoretisch (4010 leerlingen)

- Dode hoek

( 2241leerlingen)

Dode hoek

VOMOL

voorlichting /
acties

Burgerparticipatie
Buurtlabel

VO

Diverse acties
(4680 deelnemers)

Samen veilig op de weg/
Landbouw voorlichting

Voorlichting
zwaar verkeer
markten

- Stickers en kaarten
- Lasergun metingen
- Remproeven
- Enquêtes

( 680 bezoekers)

- Dode hoek
(589 leerlingen)

- Verkeersmarkten
(1565 leerlingen)

voorlichting /
acties

voorlichting /
acties

- Gastlessen verkeer
(445 leerlingen)

- Traffic Informers
(323 leerlingen)

- Fietscontrole verlichting
(3284 leerlingen)

- Veilig uitgaan = veilig
thuiskomen (1950 leerlingen)
- Kapot van jou

12 - 16 jarigen
STOP!

(1194 leerlingen)

- Verkeerscaroussel

16 - 24 jarigen
- Fotoframe / fietsquiz (1616 deelnemers)
- Jonge bestuurders smartphone vrij
onderweg (88 deelnemers)
- ADA team (590 deelnemers)
- Clean en Clear (1031 deelnemers)
- 3D tripping car (63 deelnemers)
- 3D afleiding bike (350 deelnemers)
- Alcoholslagboom (210 deelnemers)

25 - 60 jarigen

voorlichting /
acties

- Fotoframe / fietsquiz (1616 deelnemers)
- Afleidingsparcours (364 deelnemers)
- Bedrijfslunch (320 deelnemers)
- BOB - acties (politie controles 12256)
- BOB aan tafel: (66 horecagelegenheden)

(1392 leerlingen)

- Nationaal Verkeerslab
(770 leerlingen)

- Gastlessen AZC
(72 deelnemers)

60+
Activiteiten
afdelingen
VVN

FIETSCONTROLE
(5375)

(113
krijttekeningen)

Interviews met jongeren
FIETS
VERLICHT!

Ons aanbod aan activiteiten per
leeftijdscatergorie

voorlichting /
acties

- Aanspreken op gedrag
- Alcohol BOB (5078 deelnemers)

Deelname aantal basisscholen

- Alcohol/BOB Parcours
- Kantelsimulator
- Scootmobiel parcours/info
- Voorlichting op evenementen
- Ondersteuning controles
(snelheid, gordel, fietsverlichting)
- Wensboom verkeersveiligheid
- Opfriscursus verkeersregels

Deelname aantal VO-MBO-ROC
vestigingen

0-4 jaar

45%

BO neemt deel
Van de 91% neemt:
18%, deel aan 1 actie
35%, deel aan 2 acties
11%, deel aan 3 acties
10%, deel aan 4 acties
43%, deel aan 5> acties

12-16 jaar
16-25 jaar
25-60 jaar
60+

13145

VO neemt deel

BO neemt niet deel

4-12 jaar

VO neemt niet deel
48%
52%

Van de 48% neemt:
69%, deel aan 1 actie
12%, deel aan 2 acties
19%, deel aan 3> acties

720

E-Bike

Aandeel uitvoeringen en activiteiten
per leeftijdscatergorie
1% 4%

91%

22400

4-12 jaar
16-25 jaar

10967

0%

13%

0-4 jaar
12-16 jaar

0-4 jaar

2%

4-12 jaar
12-16 jaar

5%

16-25 jaar

25-60 jaar
60+

11568

Niet geclassificeerd

12%

Senioren

E-Bike

80
9%

5%

11%

(256 deelnemers)

84.000 deelnemers, waarvan 71.000
uniek in deze categorieën bereikt

1%
15%

11%

- Fietsclinic (430 deelnemers)
- Fietstocht (24 deelnemers) voorlichting /
- Bijtanken/oppoetsen
acties

12480

Niet geclassificeerd

25-60 jaar
75%

60+
Niet geclassificeerd

