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Eind 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de regionale verkeersveiligheidpartners 
geïnformeerd over de gevolgen van de bezuinigingen op de Brede Doeluitkering Verkeer en 
Vervoer (BDU) die door het kabinet zijn aangekondigd, In maart 2011 werd duidelijk dat de 
bezuinigingen van de BDU Flevoland in 2011 uitkomen op 2,7% en dat deze de komende jaren 
nog verder zullen stijgen. Dat betekent dat de uitkeringen aan de verkeersveiligheidpartners ook 
zullen worden gekort. 

Veilig Verkeer Nederland is een van de partners die m Flevoland een aanzienlijke bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als maatschappelijke organisatie met een landelijke 
bekendheid kan Veilig Verkeer Nederland rekenen op draagvlak in de gehele samenleving. Wij 
zijn een vereniging van mensen die het belang van veilig verkeer onderkennen en die al meer 
dan 75 jaar werkt aan een veilige verkeersomgeving voor alle weggebruikers. 

Veilig Verkeer Nederland staat dicht bij de burger. In iedere gemeente in Flevoland zetten onze 
vrijwilligers zich in om educatie- en voorlichtingsprojecten te organiseren ten behoeve van de 
verkeersveiligheid van diverse doelgroepen, In 2010 hebben bijvoorbeeld weer bijna 6000 
kinderen het verkeersexamen gedaan en hebben meer dan 300 oudere automobilisten een 
praktische en theoretische opfriscursus gehad door deel te nemen aan onze BROEM 
rijvaardigheidsritten. 
Veilig Verkeer Nederland is voor bewoners(groepen) een deskundige en onafhankelijke partner 
als het gaat om het aanpakken van verkeersonveiligheid. Via het Meldpunt Veilig Verkeer komen 
jaarlijks ongeveer 40 meldingen van verkeersonveilige situaties in Flevoland binnen. Wij helpen 
bewoners bij het zoeken naar een oplossing voor deze situaties en begeleiden hen in hun 
contacten met bijvoorbeeld gemeente, politie en welzijnsorganisaties. Op provinciaal niveau zijn 
wij een partner in de uitv</erking van verkeersveiiigheidcampagnes. 

http://veiligvefkeerneder1and.nl


Uit de voorlopige ongevallencijfers, eind januari gepubliceerd door politie Flevoland, blijkt dat het 
aantal verkeersdoden in Fievoiand in 2010 is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft dus -letterlijk- van levensbelang 

Dat was ook de constatering tijdens de themabijeenkomst van Veilig Verkeer Nederland district 
Fievoiand op 16 februari jl, dat met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in het teken 
stond van 'kiezen voor veilig verkeer'. De provinciale politieke partijen zijn van mening dat 
verkeersveiligheid constant een punt van aandacht moet zijn, willen we het aantal 
verkeersslachtoffers verder naar beneden krijgen. De partijen waren het er over eens dat 
bezuinigingen van de overheid niet moeten leiden tot een verminderde investering in 
verkeersveiligheid. 

Ook Veilig Verkeer Nederland heeft dit geld nodig opdat onze vrijwilligers in Flevoland hun 
projecten kunnen blijven uitvoeren en opdat wij bewoners kunnen blijven ondersteunen bii het 
aanpakken van verkeersonveiligheid. Veilig Verkeer Nederland wil u daarom vragen om de 
komende jaren bij de verdeling van de BDU-uitkeringen goed te kijken naar het bereik en 
draagvlak van onze educatieve maatregelen hebben in de samenleving Verkeersveiligheid is een 
onderwerp dat leeft in de samenleving en verdient voortdurend onze aandacht. 

Met vriendelijke groet, 
Veilig Verkeer Nederland district Flevoland 

Mr, Aat B.L. de Jonge 
Voorzitter 
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