
  

INTENTIEVERKLARING COALITIE VAN 30 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn twee thema’s die bovenaan de mobiliteits-beleidsagenda 
staan. Het invoeren van een zone 30 in de bebouwde kom is daartoe een belangrijk antwoord.  

ZONE 30 IN DE BEBOUWDE KOM IS EEN MAATREGEL DIE EEN BREDE MIX AAN VOORDELEN BIEDT 

Een vermindering van de rijsnelheid kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen. 
In vergelijking met 50km/u heeft de bestuurder van de wagen een breder gezichtsveld, heeft de 
wagen een kortere remafstand en indien er toch nog een aanrijding plaatsvindt zijn de gevolgen 
minder zwaar.  

Maar ook de leefbaarheid wint erbij. Een verlaging van de snelheid nodigt uit tot stappen en 
fietsen. Een straat in de bebouwde kom is niet alleen een verkeersgebied, het is vooral een 
verblijfsgebied. Een snelheidsbeperking biedt mogelijkheden tot weginrichtingen met bredere 
voetpaden, meer groen en meer ontmoetingsmogelijkheden. Het zorgt voor minder 
luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer en bovenal meer leefkwaliteit. 

ZONE 30 IS IN OPMARS EN DAT VERDIENT VERSTERKING 

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest van België en Europa kiezen meer en meer steden 
en gemeenten voor zone(s) 30 in de bebouwde kom. Logisch ook. Het is een sleutel in het 
voorkomen van verkeersslachtoffers (Vision Zero, Vägverket 2006) en wordt aanbevolen door 
de OESO-werkgroep het Internationaal Transportforum (ITF, 2018). Verschillende landen, steden 
en gemeenten toonden hun engagement voor een zone 30 al in de Stockholm Declaration, de 
Burgemeestersconvenant, De Wake-up call on road safety van het Europees Parlement en 
Decade of action for road safety 2021-2030 van de VN.  

Er is dus al heel wat ervaring voorhanden, maar die ervaring is niet altijd toegankelijk ontsloten. 
Zone 30 succesvol uitrollen is niet in een handomdraai geregeld. Er zijn verschillende factoren 
die een rol spelen, verschillende elementen die in acht moeten genomen worden, 
basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden.  

MET DE COALITIE VAN 30 WERKEN WE SAMEN AAN EEN VEILIGE EN LEEFBARE BEBOUWDE KOM. 
WE WERKEN AAN EEN GROEIEND BEWUSTZIJN VAN HET BELANG VAN ZONE 30 DAARIN. WE DELEN 
LESSONS LEARNED, ZOEKEN NIEUWE MOGELIJKHEDEN UIT EN ORGANISEREN ONTMOETING 
TUSSEN GEÏNTERESSEERDEN IN HET THEMA.  

[ORGANISATIE] ONDERSCHRIJFT DE VOORGAANDE INTENTIE EN ZAL BINNEN ZIJN/HAAR 
MOGELIJKHEDEN DE COALITIE VAN 30 ONDERSTEUNEN EN GEBRUIKEN ALS BRON VAN INSPIRATIE 
INZAKE DE ZONE 30.  

ONDERTEKEND OP [DATUM EN PLAATS] 

LOGO/HANDTEKENING ORGANISATIE 

 

 

https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-english.pdf
https://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210930IPR13926/european-parliament-issues-wake-up-call-on-road-safety
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030

