
ACTIEFICHE 
Schoolstraten, Octopuspalen, veilige routes naar school, gezonde lucht  

voor kinderen, ... Ouders, leerkrachten, schepenen en anderen gaan steeds vaker 
op zoek naar manieren om de schoolomgeving veiliger te maken. 

Een veilige schoolomgeving is niet enkel de verantwoordelijkheid van  
de gemeente en politie, maar ook van ouders, kinderen en voorbijgangers. 
Met dit pakket kan je ouders sensibiliseren en stimuleren om zich aan de 

snelheidslimiet in een zone 30 te houden. 

Tip: Om aan een veiligere schoolomgeving te werken kan je deze actie 
combineren met het pakket Parkeerdruk. Plan de acties op verschillende 

momenten tijdens het schooljaar zodat ze een beter effect hebben.

VRAGEN? 
Mail dan naar verkeeropschool@vsv.be.

ZONE 30 



AAN DE SLAG MET HET PAKKET
Vooraf
• Leg een actieperiode van drie opeenvolgende weken vast. 

• Werk samen met de lokale politie. Vraag of zij recente cijfers kunnen bezorgen van 
snelheidsmetingen in de schoolomgeving en of zij een controle kunnen uitvoeren in week 3 
(nadat de actie op school plaatsvond, zie verder).

Week 1
• Bezorg de posters aan de buren en vraag hen om ze aan het raam op te hangen, goed 

zichtbaar voor voorbijgangers. De ouders en andere voorbijgangers zullen zich afvragen 
waarom die bij zoveel buren aan het raam hangen. 

Week 2
• Kondig de actie aan via de nieuwsbrief, de website en de facebookpagina van de school. Bezorg de infofiche digitaal aan 

de ouders: verkeeropschool.be/pakketten. 

• Vraag aan iedere klasleerkracht om de leerlingen op de hoogte te brengen van het doel van de actie: ouders maken de 
belofte om zich aan de snelheidslimiet te houden en komen die belofte ook na. 

posters

MEER INFO EN MATERIALEN VOOR  
DE ACTIE VIND JE OP  

VERKEEROPSCHOOL.BE/PAKKETTEN

infofiche + 
stickerposter

INFOFICHE 
In steeds meer steden en gemeenten mag je in de schoolomgeving, maar ook in 
het centrum en de woonwijken niet sneller dan 30 km/u rijden. Niet toevallig op 

plaatsen waar je als bestuurder de weg deelt met fietsers en voetgangers. Een 
zone 30 is één zaak, maar mensen moeten zich natuurlijk ook aan de opgelegde 

snelheidslimiet houden. 

SNELHEIDSLIMIETEN
Algemene snelheidslimieten in België
• Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u rijden.

• Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid in Vlaanderen 70 km/u, in Brussel en Wallonië is dat 
90 km/u.

• Op autosnelwegen en wegen met minimaal 2 x 2 rijstroken gescheiden door een middenberm,  
is maximaal 120 km/u toegestaan.

BASISREGELS
Je moet je snelheid aanpassen aan:
• de andere weggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbare (kinderen, senioren, personen met een 

beperking);

• de weersomstandigheden;

• de plaatsgesteldheid en eventuele belemmeringen (bijvoorbeeld wegenwerken);

• de verkeersdrukte;

• het zicht;

• de staat van de weg;

• de staat en de lading van je voertuig.

Op sommige plaatsen moet je trager rijden dan de algemene regels voorschrijven:  
in een fietsstraat of een zone 30 binnen de bebouwde kom mag je bijvoorbeeld maar 30 km/u rijden,  
in een woonerf 20 km/u.

ZONE 30 IK BELOOF 
DE ZONE 30 
TE RESPECTEREN

verkeeropschool.be

• Hang de beschrijfbare poster ‘Ik beloof de zone 30 te respecteren’ op 
een goed zichtbare en bereikbare plaats in de buurt van de schoolpoort.

• Voer actie aan de schoolpoort op een breng- of afhaalmoment. 
Roep zo veel mogelijk ouders op om hun handtekening te zetten 
onder de belofte. Wanneer ze de belofte gemaakt hebben, krijgen 
ze een Beloofd!-stickertje mee. Die kleven ze ergens in hun auto (aan 
de zijkant van de voorruit, op het stuur, ...), waardoor ze ook nadien 
herinnerd worden aan hun belofte.    

Week 3
• De politie voert een onaangekondigde controle uit op de snelheidslimiet in de zone 30 rond de school.  

• Daarbij mogen ze eventueel ook de automobilisten belonen die zich wel aan de snelheidslimiet houden. Bijvoorbeeld 
met een duimpje omhoog, een snoepje, een pluim, een tekening van de kinderen, …

Nadien
• Vergelijk de cijfers van de politie (voor en na) met elkaar. Reden er minder mensen te hard na de actie? Dan is ze 

geslaagd. Herhaal de actie na verloop van tijd. Geen enkele sensibiliserende actie heeft immers eeuwig effect.  


