Verkeersambassadeurs gezocht!
“Als Verkeersambassadeur kun je echt iets doen voor de veiligheid van de
kinderen. En het leuke is dat je veel ouders en leerkrachten leert kennen.”
Lieke Lemmens - Verkeersambassadeur op de Odyssee

Verkeersambassadeurs in Amsterdam
In Amsterdam gaan elke dag 65.000 kinderen naar de basisschool. Op de fiets, achterop, voorop,
met de bus, op de skates. Tussen auto’s, bussen en scooters door. Dat zorgt vaak voor chaotische en
onveilige situaties. Daarom slaan de gemeente Amsterdam en Verkeersplein Amsterdam (VPA) de
handen ineen om op elke school minimaal twee actieve ouders in het verkeer
(Verkeersambassadeurs) te krijgen.
De verkeersveiligheid rond de basisschool hangt af van meerdere partijen:
 De ouders zijn verantwoordelijk voor de verkeersopvoeding van hun kinderen en voor hun
eigen gedrag bij het brengen en halen van hun kroost,
 De school is verantwoordelijk voor de verkeerslessen die de kinderen krijgen,
 De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur,
 De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de verkeersregels.
Wat doe je als Verkeersambassadeur?
Een Verkeersambassadeur zorgt door middel van activiteiten en contacten op de school en in de
buurt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Als verkeersambassadeur heb je een
belangrijke taak bij het signaleren van verkeersonveilige situaties en het vergroten van de
betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis.
Hallo, ik ben Lieke en sinds september 2015
verkeersambassadeur op de Odyssee.
Begin dit jaar heb ik een groenste klas-actie georganiseerd, met als doel
ouders en kinderen te stimuleren een maand lang alleen fietsend of
lopend naar school te komen. De twee winnende klassen (onder- en
bovenbouw) werden beloond met een wisselbeker. Daarnaast heb ik
een folder gemaakt voor nieuwe ouders, met informatie over de
verkeersproblematiek rond de school en het (dringende) verzoek de
auto thuis te laten. En we voeren ‘actie’ tegen fout parkeren door 'dat
kan beter'-kaartjes onder de ruitenwissers te doen.

Wat levert het op?
We willen allemaal dat onze kinderen veilig zijn in het verkeer. Door de inzet van
Verkeersambassadeurs zal de veiligheid, met name voor de kinderen, aanzienlijk worden vergroot.
Hoe werkt het?
Als Verkeersambassadeur kunt u rekenen op de steun van Verkeersplein Amsterdam. Wij brengen
Verkeersambassadeurs in hetzelfde stadsdeel (minimaal) 2 keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit
te wisselen, van elkaar te leren en samen op te trekken waar nodig. Per stadsdeel is er een adviseur
van Verkeersplein Amsterdam die deze bijeenkomsten organiseert en beschikbaar is voor advies en
ondersteuning.

Interesse?
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met
Evelien Brouwer - Projectleider ouderbetrokkenheid
e. evelien.brouwer@verkeerspleinamsterdam.nl
t. 06 - 316 316 11
w. www.verkeerspleinamsterdam.nl

"Mijn kinderen fietsen ook door de buurt en ik vind het belangrijk dat ze zich bewust zijn
van het verkeer. Het is leuk om verkeersacties te doen op school".
Eva Eon, Verkeersambassadeur in Amsterdam

