de Zebracheck

checklists voor zebrapaden en
oversteekplaatsen met verkeerslichten
De zebra heeft de afgelopen decennia aan belang ingeboet. Met de Zebracheck
willen we weer aandacht voor het zebrapad. Daarmee willen we bereiken dat
zebra’s veilige oversteekplaatsen zijn, voor senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking in het bijzonder.

zebrapad

Waarom een Zebracheck?
Voor mensen met structurele en tijdelijke mobiliteitsbeperkingen is het extra belangrijk dat zij
aan het verkeer kunnen deelnemen, met de auto,
fiets, scootmobiel of te voet. De voetganger heeft
wettelijk weinig rechten in het verkeer. Een uitzondering is de bepaling dat bestuurders voorrang
moeten verlenen aan voetgangers en bestuurders
van een gehandicaptenvoertuig die op een voetgangersoversteekplaats (zebra) oversteken of van
plan zijn over te steken (Artikel 49.2 RVV 1990).
Eenvoudige checklists
Met de Zebracheck controleert u de seniorvriendelijkheid en de oversteekvriendelijkheid voor
mensen met een beperking van twee soorten oversteekplaatsen binnen de bebouwde kom:
• het zebrapad
• een oversteek met verkeersregelinstallatie (VRI)
ofwel verkeerslichten.

oversteek met VRI

Voor wie is de Zebracheck bedoeld?
De Zebracheck is ontwikkeld voor iedereen die
actief knelpunten van een zebrapad of oversteek
met verkeerslichten wil onderzoeken, in kaart wil
brengen en onder de aandacht van de wegbeheerder wil brengen. Dat kunnen actieve leden van een
seniorenorganisatie, een gehandicaptenplatform,
of leden van een belangenvereniging voor slechtzienden of slechthorenden zijn.
Aan de hand van aandachtspunten gaat u na op
welke punten een oversteek voor verbetering
vatbaar is. U hoeft eenvoudigweg alleen ‘ja’ of
‘nee’ aan te kruisen, indien nodig kunt dit u kort
toelichten.

Verbeterpunten doorgeven
Als u bij een oversteek verbeterpunten constateert, adviseren wij u eerst naar de wegbeheerder
(meestal de gemeente) te gaan. De wegbeheerder
gaat namelijk over de oversteek en kan de situatie
verbeteren voor de oudere voetganger of de
(jongere) voetganger met een mobiliteitsbeperking. U kunt een modelbrief aan uw wegbeheerder
downloaden van www.blijfveiligmobiel.nl
(homepage) en deze, voorzien van uw eigen
logo’s, opsturen aan de wegbeheerder.
Komt u er met de wegbeheerder niet uit, dan
raden wij u aan de situatie aan te melden bij het
Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland voor verkeersonveilige situaties:
www.meldpuntveiligverkeer.nl.
Zoek lokaal partners
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk samenwerking zoekt met lokale organisaties, zoals
seniorenorganisaties, gehandicaptenplatforms,
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.
De gemeente luistert beter naar u als u namens
meerdere organisaties spreekt.

Kanalisatiestrepen: schijnveiligheid
Wij hebben in deze checklist een oversteekplek met kanalisatiestrepen niet opgenomen.
Dit soort oversteekplekken hebben strepen
aan weerszijden van de oversteekplek. De
kanalisatiestrepen hebben echter geen
wettelijke status, ze geven slechts een plek
aan waar voetgangers kunnen oversteken.
Bestuurders zijn daar ook niet verplicht voetgangers voor te laten gaan. Deze onduidelijke status van kanalisatiestrepen veroorzaakt
daardoor verwarring en creëert dus een
onveilige situatie. Wij menen dat het beter
is om van een oversteekplek met kanalisatie
een zebrapad te maken of de kanalisatiestrepen te verwijderen.

De Zebracheck is ontwikkeld door Blijf Veilig
Mobiel, een samenwerkingsverband van tien
belangenorganisaties, om de verkeersveiligheid
van ouderen in het algemeen te verbeteren.
De Zebracheck is mede tot stand gekomen dankzij
de waardevolle inbreng van:
de heer J.A. de Leur van gemeente Heerhugowaard, de heer R. Methorst van Rijkswaterstaat en
de heer E. Oostenbrink van CROW.

Blijf Veilig Mobiel
p/a ANBO,
Houttuinlaan 3,
3447 GM Woerden
tel. (0348) 46 66 66
info@blijfveiligmobiel.nl
www.blijfveiligmobiel.nl

de Zebracheck

Helpt u mee?
Blijf Veilig Mobiel zou graag van u willen weten
hoe u de Zebracheck heeft ervaren en wat u met
de uitkomsten heeft gedaan. Zou u voor ons de
volgende vragen willen beantwoorden?
U kunt het formulier retourneren aan:
Blijf Veilig Mobiel p/a ANBO,
Houttuinlaan 3, 3774 GM Woerden.
Inscannen en mailen kan ook. Stuur een e-mail
naar info@blijfveiligmobiel.nl met als onderwerp
‘zebracheck’.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

De gecheckte oversteek is een ...

De Zebracheck is handig in gebruik ...

O zebrapad O oversteek met verkeerslichten

O Ja, omdat

De check is uitgevoerd door:

bij huisnr

O mevr O dhr

of kruising met

Locatie van de oversteek
Plaats
Straat
indien het een straat betreft met meerdere
oversteekplaatsen:

Naam
Straat
Postcode

Huisnr

Waren er verbeterpunten?

O ja O nee

Woonplaats

Verbeterpunten zijn/worden doorgegeven aan :

E-mailadres

O De wegbeheerder (gemeente)

Namens organisatie(s)

O Meldpunt Veilig Verkeer
O Overige, namelijk:

te

O Niemand, omdat

O Beetje, omdat
O Nee, omdat
Vragen of opmerkingen over de Zebracheck

