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[Plaats, datum] 
 

Denk jij mee over de verkeersveiligheid in jouw buurt? 

Doe mee aan het Seniorenbuurttraject van Veilig Verkeer Nederland  

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert op [DATUM X] in/op [GEMEENTE X/LOCATIE 

X] het 'Seniorenbuurttraject'. Het buurttraject is bedoeld voor senioren die graag mee 

willen denken over het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun omgeving. Tijdens 

het buurttraject brengt een werkgroep van buurtbewoners en een professional van VVN 

een of meerdere lastige verkeerssituaties in de buurt in kaart. Er wordt samen besproken 

hoe je als fietser het beste met deze lastige situaties om kunt gaan. Wil je graag 

meedenken en doen? Opgeven kan door een mail te sturen naar steunpuntnoord@vvn.nl.   

Met het Seniorenbuurttraject wil VVN senioren stimuleren veilig aan het verkeer deel te nemen om zo 

lang mogelijk mobiel te blijven. Dat is belangrijk, want senioren voelen zich geregeld onveilig in het 

verkeer. Bijvoorbeeld bij een lastige oversteek in de buurt, op een druk fietspad of bij een bedrijvig 

winkelcentrum om de hoek.  

Seniorenbuurttraject 
Tijdens het Seniorenbuurttraject ga je aan de hand van een stappenplan van VVN samen met een 

werkgroep aan de slag om een of meerdere knelpunten in jouw buurt aan te pakken. Gezellig, 

informatief en waardevol voor de buurt. De gemeente is ook betrokken bij het traject en sluit aan 

waar nodig.  

Doortrappen in Drenthe 
Het Seniorenbuurttraject is onderdeel van het programma Doortrappen in Drenthe. Het programma 

Doortrappen is bedoeld om seniore inwoners te stimuleren vaker te fietsen. Fietsen is goed voor de 

gezondheid, sociale contacten en mobiliteit van senioren in de provincie. Het programma wordt 

omarmd door de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Het Drentse Doortrappen omvat 

verschillende leuke en leerzame fiets- en verkeersactiviteiten die op lokaal niveau aan senioren 

worden aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.doortrappendrenthe.nl.  
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met [CONTACTGEGEVENS].  
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