Snelheid op
bedrijventerreinen

Te hard rijden op bedrijventerrein is een grote ergernis. En
dat niet alleen: het is ook gevaarlijk. Op een bedrijventerrein
is het sociaal en veilig om de snelheid van de voertuigen
laag te houden: er lopen vaak mensen rond, er zijn laad- en
losbewegingen, er zijn heftrucks die gebruik maken van de
weg en de wegen zijn niet altijd allemaal even overzichtelijk.
Alle reden dus om het rustig aan te doen.

Wist je dat...
1.
2.
3.
4.

5.

Een ongeluk in bijna 40% van de gevallen plaatsvindt in de eerste
6 minuten van een rit?
Bij ongeveer 1 op de 3 dodelijke ongevallen snelheid een factor is?
Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt, we 25 tot
30% minder letselslachtoffers hebben?
Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden - en zo’n 200
mensen zwaargewond in het ziekenhuis belanden - door het negeren van
limieten van 30 en 50 km/u?
Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een val van 10 meter? Dit
is bijvoorbeeld vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw.
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Tips voor
bedrijventerreinen
Als parkmanager of bestuur van het bedrijventerrein
kan je er een aantal zaken aan doen. We zetten ze hier
op een rijtje:
1.
2.
3.
4.
5.

Maak één of een paar mensen verantwoordelijk die
zich bezig houden met de snelheid op het terrein.
Haal informatie op bij de gemeente: welke regels
gelden bij jullie? Wat kunnen jullie doen om die
onder de aandacht te brengen?
Zet een korte enquête uit: wat vinden de ondernemers zelf? Hoe veilig is het? Presenteer de resultaten op een digitale of fysieke bijeenkomst.
Spreek met elkaar af dat iedereen op het bedrijventerrein zich houdt aan de maximum snelheid.
Deel materiaal als posters en flyers uit.

Wilt u als bedrijventerrein meer, neem dan contact op
met de gemeente en met ons. We kijken graag samen
naar de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met
info@maakeenpuntvannul.nl.
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