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Twee vliegen in één klap: de snelheid van het 
verkeer terugbrengen en het wij-gevoel in een 
wijk, straat of gemeente versterken. Dat is het 
doel van Safety-safe®, het programma dat 
eerder in Noord-Brabant door ons werd 
uitgevoerd onder de naam Snelheidsmeter-
spaarpot. Iedereen die zich in een bepaalde 
periode op een bepaalde weg aan de snelheids-
limiet houdt, zorgt ervoor dat er geld in een 
digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat 
gespaarde bedrag wordt vervolgens besteed 
aan een door de inwoners gekozen doel. 
Bijvoorbeeld een kinderspeelplaats. Uitgangs-
punt is het gedragswetenschappelijk gegeven 
dat belonen vaak beter werkt dan straffen. 

Hoe werkt Safety-safe?
We beginnen met een probleemverkenning. 
Daarbij onderzoeken we of een betreffende 
verkeerssituatie positief beïnvloed kan worden 
door de inzet van het Safety- safe-programma. 
Daarna vertellen we de bewoners samen met  
de gemeente en bijvoorbeeld de wijkraad of de 

dorpsraad hoe de meter wordt ingezet. Samen 
bedenken de buurt bewoners waar het te sparen 
bedrag – dat door de gemeente wordt gereser-
veerd – aan wordt uitgegeven in de wijk. Na een 
situatieonderzoek en een nulmeting plaatsen we 
de Safety-safe meter. Die snelheidsmeter blijft 
minimaal drie weken actief in de betreffende 
straat. De aftrap is feestelijk in aanwezigheid  
van de buurtbewoners, de wethouder of 
burgemeester en de regionale pers. Met borden 
en posters wijzen we verkeersdeel nemers op de 
snelheidsmeter. We meten het effect door de 
snelheid van de verkeersdeelnemers tijdens en na 
afloop van het Safety-safe programma te 
vergelijken met de startsituatie. Alle resultaten 
worden verwerkt in een eind rapport. Daarin 
adviseren we ook over aanvullende maat regelen 
om de snelheid op locatie terug te dringen.

hardrijders

Met het Safety-safe-programma zorgden we 
in zes gemeenten in Noord-Brabant dat het 

aantal mensen dat te hard reed in een 
deelnemende straat met 25% afnam.
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