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Actieplan van de ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’  

voor het project ‘Hoornaar Veiliger!’ 

 

Stap Actie Doelstelling Partner Timing 
1 Onderzoeksrapport 

aanbieden aan de 
gemeenteraad in de 
raadsvergadering in 
maart 

De gemeenteraad 
informeren 

Gemeente 
Giessenlanden 

Op 31 maart 2016 

2 Opgegeven 
verkeerssituaties 
laten bekijken en 
beoordelen door 
verkeerskundige(n) 
van de gemeente 
Giessenlanden 

Kijken wat de gemeente 
kan doen aan de 
opgegeven 
verkeerssituaties 

Gemeente 
Giessenlanden 

Op 31 maart 2016 
na de 
raadsvergadering 
onderzoeksrapport 
en Excel-bestand 
mailen 

3 Respondenten op de 
hoogte brengen 

Informatieverstrekking - Na de 
raadsvergadering 

4 Onderzoeksrapport 
mailen naar 
krant(en) 

Informatieverstrekking AD Rivierenland, 
Het Kontakt 
Alblasserwaard 

Na de 
raadsvergadering 

5 Informatie op 
website 

Informatieverstrekking - Na de 
raadsvergadering 

6 Presentatie op 
algemene 
ledenvergadering 

Informatieverstrekking - Op 30 mei 2016 

7 Gesprek met 
gemeente 
Giessenlanden over 
wat zij mogelijk 
kunnen doen 

Uitleg krijgen 
aangaande hun 
beoordelingen en 
hierover in gesprek 
gaan 

Gemeente 
Giessenlanden 

Voor het 
uitvoeringsplan is 
vastgesteld, dus 
lente 2016 

8 Informeren bij de 
politie wat zij 
mogelijk kunnen 
doen 

Kijken wat de politie 
kan betekenen m.b.t.  
de opgegeven situaties 

Politie  Na gesprek met de 
gemeente 
Giessenlanden 

9 Evalueren van de 
reactie van de 
gemeente 
Giessenlanden en de 
reactie van de 
politie 

Bekijken welke 
verkeerssituaties niet 
door de gemeente 
en/of politie aangepakt 
zullen worden en wat 
de dorpsraad hier 
mogelijk aan kan doen 

- Na het gesprek 
met de gemeente 
Giessenlanden en 
de reactie van de 
politie, dus lente 
of zomer 2016 

10 Respondenten op de 
hoogte brengen 

Informatieverstrekking - Na de evaluatie  

11 Informatie op 
website 

Informatieverstrekking - Na evaluatie  
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Stap Actie Doelstelling Partner Timing 

12 Campagne met 
meerdere 
interventies 
bedenken, die 
toegespitst is op de 
verkeerssituaties, die 
niet door de 
gemeente of politie 
aangepakt zullen 

Proberen de 
verkeersveiligheid te 
bevorderen 

- Zomer 2016 

13 Benaderen van 
mogelijke partners 
voor campagne 

Zoveel mogelijk 
expertise betrekken bij 
de campagne 

Politie, 
Veilig Verkeer 
Nederland,  
Gemeente 
Giessenlanden 

Tijdens het 
bedenken van de 
campagne 

14 Stappen 3 – 5 
betreffende 
communicatie naar 
respondenten en 
inwoners van 
Hoornaar e.o. 
herhalen 

Informatieverstrekking 
Inwoners vragen mee te 
doen aan de campagne 

Bij stap 4: lokale 
en regionale 
krant 

Voor het starten 
van de 
campagne 

15 Campagne uitvoeren Proberen de 
verkeersveiligheid te 
bevorderen 

Benaderde 
partners, die 
bereid zijn mee 
te helpen en 
inwoners van 
Hoornaar 

Bij voorkeur 
najaar 2016 

16 Evaluatie van 
‘Hoornaar Veiliger!’ 

Beoordelen hoe project 
is verlopen en of er nog 
stappen ondernomen 
moeten worden 

- Eind 2016 

17 Indien nodig stappen 
ondernemen naar 
aanleiding van de 
evaluatie 

Nog onbekend Nog onbekend Eind 2016 

18 Stappen 3 – 5 
betreffende 
communicatie naar 
respondenten en 
inwoners van 
Hoornaar e.o. 
herhalen 

Informatieverstrekking Bij stap 4: lokale 
en regionale 
krant 

December 2016 

 


