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1. Aanleiding 
Het traject “Bewoners aan het stuur” is gestart vanwege de klachten die de gemeente Lopper-
sum ontvangt over de gereden snelheid in verschillende dorpen. Snelheidsproblemen komen 
vaker voor in dorpen waar een doorgaande weg doorheen loopt die dicht langs de huizen ligt. De 
gemeente heeft in het verleden naar aanleiding van de klachten in verschillende dorpen maatre-
gelen getroffen, bijvoorbeeld het plaatsen van bloembakken en drempels. Deze maatregelen blij-
ken echter niet voldoende te werken of ongewenste bijeffecten te hebben, zoals meer lawaai als 
het verkeer over de drempels rijdt en problemen voor landbouwvervoer om obstakels als bloem-
bakken te vermijden. Omdat de gemeente beperkte middelen beschikbaar heeft en maatregelen 
als het aanleggen van een ringweg om alle dorpen heen, onmogelijk zijn, is de gemeente Lopper-
sum op zoek naar andersoortige maatregelen. De gemeente vroeg zich af of interventies gericht 
op het veranderen van het gedrag van de hardrijders, de klachten kunnen verminderen.

Problemen met de gereden snelheid in dorpen, kunnen in een breder perspectief geplaatst wor-
den van leefbaarheidsvraagstukken waar gemeenten voor staan. Andere voorbeelden van der-
gelijke vraagstukken zijn het moeten verduurzamen van de energievoorziening, het regelen en 
betaalbaar houden van zorg en, vooral in regio’s waar sprake is van krimp, de bereikbaarheid van 
dorpen en het op peil houden van voorzieningen. Dergelijke ingewikkelde vraagstukken vragen 
om oplossingen die gemeenten niet alleen kunnen bieden.

De gemeente Loppersum heeft de wens om meer samen te werken met bewoners als het gaat 
om het aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken. Hoewel de gemeente contact onderhoudt met 
de bewoners in de dorpen, bijvoorbeeld met de dorpsbelangenverenigingen, is intensievere sa-
menwerking nodig om complexe samenlevingsvraagstukken op te lossen. Het traject Bewoners 
aan het stuur is, naast het verkennen van mogelijkheden om de snelheid te verlagen met behulp 
van gedragsinterventies, opgezet om te onderzoeken of andere samenwerkingsvormen tot posi-
tieve resultaten kunnen leiden, bijvoorbeeld een vorm waarin bewoners gevraagd wordt zelf over 
haalbare oplossingen na te denken, waarna de gemeente gevraagd kan worden om in het realise-
ren van de plannen te ondersteunen. De uitkomsten van dit interventietraject zijn daardoor rele-
vant voor andere projecten waarin bewonersparticipatie een rol speelt.

Gekozen is om te starten met twee dorpen in de gemeente Loppersum: Zeerijp en Zijldijk. De 
maximum toegestane snelheid in deze dorpen is 30 kilometer per uur. De rechte wegen er door-
heen nodigen sommigen echter uit om (veel) harder te rijden. De vraag die gesteld werd aan on-
derzoekers van het lectoraat Communication, Behaviour & the sustainable society, was of ze een 
interventietraject konden ontwikkelen met als doel het faciliteren van bewoners bij het ontwerpen 
en uitvoeren van zelf bedachte, maar wel zo veel mogelijk “evidence based“ oplossingen. 

Hoewel het in gesprek gaan met en aandacht schenken aan de problemen van de bewoners een 
eerste interventie vormde, was het in dit traject vooral de opmaat voor het samenstellen van een 
werkgroep. Het uiteindelijke doel was om bewoners te activeren om aan de slag te gaan met de 
verkeerssituatie in het dorp. Het gaat hierbij om interventies die bewoners zelf kunnen uitvoeren 
en dus niet om aanpassingen aan de infrastructuur. Infrastructurele oplossingen bleven de aan-
pak van de gemeente.

Het interventietraject is uitgevoerd als onderdeel van een grootschalige aanpak van de verkeers-
situatie in Loppersum dat uitgevoerd wordt onder de naam Agrologistiek. Hier was in de begin-
fase onduidelijkheid over, omdat de Hanzehogeschool Groningen pas in een later stadium op de 
hoogte werd gesteld van de andere onderdelen van dit project. In de praktijk leidde dit ertoe dat 
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andere onderdelen van het project agrologistiek, zoals aanpassingen van de dorpsentrees, het 
ophangen van spandoeken door de gemeente en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten, interfe-
reerden met de uitvoering van dit traject. Een consequentie hiervan is dat het niet mogelijk is om 
achteraf vast te stellen of een eventuele vermindering in de daadwerkelijk gereden snelheid, een 
gevolg is geweest van dit specifieke interventietraject of van (een combinatie met) andere maat-
regelen. Nametingen zijn wel gedaan, maar richten zich derhalve vooral op het succes van het 
oprichten van werkgroepen en de ervaringen van bewoners met het interventietraject. Hiernaast 
leidde de bredere aanpak onder de noemer agrologistiek soms tot afwachtende bewoners (“Eerst 
eens kijken wat de gemeente doet”) en onduidelijkheid over het doel van de bijeenkomsten 
(“Gaat het nu over Bewoners aan het stuur of de andere onderdelen van agrologistiek?”). Deze ondui-
delijkheid is tijdens de eerste bijeenkomsten zoveel mogelijk geadresseerd door de overeenkomsten en 
verschillen kenbaar te maken. 

In deze rapportage staat beschreven hoe het traject uitgevoerd is en wat de resultaten zijn. Tevens worden 
adviezen gegeven over hoe dergelijke leefbaarheidsvraagstukken door gemeenten opgepakt kunnen wor-
den. 

Het traject Bewoners aan het stuur bestond uit een drietal stappen: 
 1.    Het creëren van een overzicht van de problematiek. Dit hield het in kaart brengen in 

van de omvang van het probleem (“In hoeverre is er sprake van een breed gedeeld 
probleem in beide dorpen of, wat soms gebeurt, een probleem van een klein groepje 
mondige bewoners?”). 

 2.    Het vormen van een werkgroep. Hierbij stond het activeren van bewoners en het 
co-creëren van interventies centraal. 

 3.    Het verleggen van het “probleemeigenaarschap” naar de bewoners. Het doel hier-
van was om bewoners zelf de regie te laten voeren en ervoor te zorgen dat ze, bij 
voorkeur op lange termijn, participeren in het zoeken en testen van mogelijke oplos-
singen voor problemen die in het dorp spelen.
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2. Vooronderzoek: Overzicht van de 
ervaren ernst en problemen
2.1 Overzicht dorpen
Zeerijp en Zijldijk zijn dorpen gelegen in de provincie Groningen. Beide dorpen liggen in de ge-
meente Loppersum en bevinden zich in een landelijke omgeving. Bereikbaarheid van de dorpen 
met het openbaar vervoer is relatief beperkt, waardoor veel bewoners gebruikmaken van eigen 
vervoer. Zeerijp telt ongeveer 440 inwoners en Zijldijk ongeveer 241. Voor beide dorpen geldt dat 
zij een actieve dorpsbelangenvereniging hebben, waarmee is samengewerkt tijdens dit traject. 

2.2 Methode
Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een breder gedeeld probleem en bijvoorbeeld 
niet van een probleem van een kleine groep mondige bewoners, heeft er veldonderzoek plaats-
gevonden in Zeerijp en Zijldijk. Een drietal studenten is in de maanden november en december 
van 2016 met een vragenlijst langs de deuren gegaan in beide dorpen. De steekproef betrof een 
aantal straten die tot de dorpskern behoren. Daarbij is de “hoofdweg” als startpunt genomen. 
Niet alleen bewoners van huizen die dicht langs de weg liggen zijn bevraagd, maar vanwege het 
startpunt zijn deze wel sterker vertegenwoordigd in de steekproef dan bewoners die ver van de 
weg wonen. 

Kaartjes van de getrokken steekproef (links Zeerijp, rechts Zijldijk)

In Zeerijp zijn vragenlijsten afgenomen aan de Borgweg, Eenumweg, Kampweg, Kwekersweg, 
Middenlaan, Molenweg, Noorderstraat en Noorderlaan, Woldweg, Zuiderlaan en Terhornseweg. In 
Zijldijk aan het Fivelpad, de Fivelweg, Kalverstraat, Kolkholsterweg, Kolkweg en Schoolstraat. In 
beide dorpen was er een respons zonder ingevuld adres, wat door de student-onderzoekers niet 
opgevallen is, waardoor het adres onbekend is. Als we kijken naar de respons per straat, dan is 
deze ongeveer gelijk als rekening gehouden wordt met het aantal adressen per straat. De meeste 
respons uit Zeerijp kwam van de Borgweg en voor Zijldijk was dit de Fivelweg. Dit zijn dan ook de 
straten met relatief de meeste adressen. Een overzicht van het aantal ingevulde vragenlijsten per 
straat is terug te vinden in bijlage 2.
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Bij de huishoudens waar in eerste instantie niet open werd gedaan, is op een andere dag nog-
maals aangebeld. Wanneer ook dan niemand thuis was, is een brief door de brievenbus gedaan 
met een internetlink. Zodoende hadden mensen die op beide momenten niet thuis waren, de 
mogelijkheid om de vragenlijst alsnog digitaal in te vullen. In Zeerijp zijn 149 huishoudens gese-
lecteerd om bij aan te bellen en in Zijldijk waren dit er 107. De meeste non-respons kwam doordat 
bewoners niet thuis waren. In Zeerijp waren achttien weigeringen aan de deur en in Zijldijk waren 
dat acht, wat heel weinig is. Redenen om niet mee te willen werken, waren onder andere: geen 
tijd en geen behoefte om mee te werken aan een onderzoek. De selectie van het aantal huishou-
dens om te benaderen bevatte ook huizen die niet meer bestonden of niet meer bewoonbaar 
waren. Uiteindelijk zijn in Zeerijp 61 en in Zijldijk 42 vragenlijsten ingevuld, waarvan het overgrote 
deel via de student-onderzoekers. 

Tabel 2.1 Overzicht respons vooronderzoek
Zeerijp Zijldijk

Totaal aantal huizen waar aangebeld is 149 107
Totaal aantal huizen waar opengedaan werd
 Aantal ingevulde vragenlijsten
 Aantal weigeringen

79
61 (77%)
18 (23%)

53
45 (85%)
8 (15%)

De afgenomen vragenlijst bevatte vragen over de ervaren verkeersproblemen. Er is gevraagd naar 
problemen met hardrijders en naar het eigen rijgedrag. De volledig vragenlijst is terug te vinden in 
bijlage 1. Na het invullen van de vragenlijst, is gevraagd of de bewoner interesse had om naar de 
startbijeenkomst te komen over het aanpakken van hardrijden. Ook is gevraagd of de bewoner 
zich zou willen aansluiten bij een mogelijk op te richten werkgroep. 
Voor een zo overzichtelijk mogelijke rapportage, is ervoor gekozen de resultaten van het vooron-
derzoek voor beide dorpen apart te rapporteren. Deze resultaten worden in de volgende paragra-
fen beschreven.

2.3 Resultaten Zeerijp
Op basis van de reactie van 61 respondenten op de algemene vraag of bewoners van Zeerijp 
problemen ervaren op het gebied van verkeersveiligheid, antwoordt 74% dat dit het geval is. 
Bijna een kwart (24%) van de bewoners ervaart geen problemen. De meest genoemde problemen 
zijn ten eerste de snelheid waarmee gereden wordt. Dit probleem wordt verreweg het vaakst ge-
noemd. Ten tweede voelt een relatief groot aantal bewoners zich onveilig. De ervaren onveiligheid 
heeft veelal te maken met de eerdergenoemde gereden snelheid, maar ook met onoverzichtelijk-
heid bij uitritten of blokkades op de weg. Ten derde wordt het zware verkeer vaak genoemd als 
probleem. 

Wanneer bewoners gevraagd wordt een rapportcijfer te geven voor de ernst van de problemen, 
dan komt dit gemiddeld uit op een 6,2. Als we vervolgens kijken naar de spreiding van deze ge-
gevens (zie tabel 2.2), dan valt op dat een redelijk groot aantal bewoners (44%) een cijfer tussen 
de 8 en 10 geeft. Deze groep vindt de problematiek dus ernstig. Het gemiddelde is echter een 
stuk lager. Dit komt doordat er tevens een groep is van bewoners die het probleem als niet ern-
stig omschrijft. Gezien deze spreiding dient er rekening gehouden te worden met in elk geval 
twee groepen: een relatief grote groep die het probleem hoog opneemt en een kleinere, maar 
toch aanwezige groep die het probleem als minder ernstig beschouwt. Deze verhouding komt 
overeen met het beeld dat tijdens dit traject in de werkgroep is ontstaan in Zeerijp.  
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Tabel 2.2 De spreiding van de gegeven cijfers over de ernst van het probleem in Zeerijp
1
helemaal 
niet ern-
stig

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel 
ernstig

    43% 57%    

9,8% 6,6% 4,9% 4,9% 16,4% 9,8% 3,3% 16,4% 13,1% 13,1%
N=61

Als er vragen worden gesteld over de veroorzakers, dan zijn dit volgens de meerderheid van de 
bewoners (72%) zowel mensen uit Zeerijp als mensen die elders wonen. Wanneer bewoners zelf 
de maximumsnelheid zouden mogen kiezen, dan geven de meeste bewoners als antwoord op 
een open vraag 30 kilometer per uur aan, gevolgd door snelheden tussen de 30 en 40 kilometer 
per uur. De minderheid kiest voor een maximumsnelheid van meer dan 40 kilometer per uur. Dit 
betekent dat 30 kilometer per uur veelal de gewenste snelheid is. Niemand geeft aan dat er har-
der dan 50 kilometer per uur gereden moet worden.

Tabel 2.3 De hardrijders volgens bewoners:    Tabel 2.4 De gewenste maximumsnelheid:
Binnen Zeerijp 7,8%
Buiten Zeerijp 15,7%
Beide 72,6%

Bewoners hadden ook de mogelijkheid om aan te geven waar de overlast plaatsvond. Deze vraag 
was niet verplicht om in te vullen, aangezien het mogelijk was dat men weinig of geen overlast 
ervoer. Van de genoemde locaties komen de Borgweg en de Molenweg het meeste voor. Dit zijn 
de grootste straten in het dorp, dus hier rijden niet alleen de meeste auto’s, er wonen ook relatief 
veel mensen. Vandaar dat deze straten goed vertegenwoordigd zijn in de steekproef. De bewo-
ners die aan de Borgweg en Molenweg wonen, noemen bijna altijd hun eigen straat als plek waar 
ze overlast ervaren als ze op deze vraag antwoord hebben gegeven. De Borgweg wordt daar-
naast vaak genoemd door bewoners van andere straten. In bijlage 3 is een overzicht per straat te 
vinden.  

De laatste gegevens uit de voormeting betreffen gegevens over het rijgedrag van de bewoners 
zelf. In tabel 2.5 is te zien dat een meerderheid aangeeft zelf niet te hard te rijden. Desalniettemin 
is er een groep van 38% van de bewoners die aangeeft zich niet altijd aan de snelheid te houden. 

Tabel 2.5 Antwoorden op de stelling: “Ik houd mij hier altijd aan de maximumsnelheid”.
1
Volledig mee 
oneens

2 3 4 5 6
Volledig mee 
eens

8,3% 15% 15% 20% 23,3% 18,3%

Tot slot is er, om de uitgangssituatie in kaart te brengen, gevraagd naar de mate waarin bewoners 
denken invloed te hebben op de verkeerssituatie in Zeerijp (zie tabel 2.6). Uit de resultaten blijkt 
dat een merendeel van de bewoners denkt geen invloed te hebben. Op dit resultaat is ingespeeld 
tijdens de ontwerpsessies, niet in de laatste plaats door het expliciet te bespreken. De gevolgde 
aanpak tijdens de sessies wordt besproken in hoofdstuk 3.

30 km 44%
30-40 km 25%
50 km 31%
> 50 km 0%
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Tabel 2.6 De mate waarin bewoners invloed denken te hebben op de situatie.
1
Geen invloed

2 3 4 5 6
Wel invloed

    60% 38%    

17,2% 34,5% 8,6% 20,7% 8,6% 10,3%
NB. 4 respondenten hebben deze vraag niet ingevuld

2.4 Resultaten Zijldijk
Op basis van de reactie van 42 respondenten op de algemene vraag of bewoners van Zijldijk problemen ervaren 
op het gebied van verkeersveiligheid, antwoordt 79% dat dit het geval is. Van de respondenten ervaart 21% geen 
problemen. De meest genoemde problemen zijn vergelijkbaar met Zeerijp. Snelheid, en daarmee ook de veiligheid, 
wordt het meest genoemd. Zwaar verkeer, landbouwverkeer en overzichtelijkheid (ook hier soms door blokkades) 
worden eveneens vaak genoemd. Kortom, de ervaren problemen zijn in beide dorpen vergelijkbaar. 
De ernst van de problemen rapporteren bewoners met een gemiddeld rapportcijfer van 6,3. Dit cijfer is vergelijkbaar 
met het gegeven cijfer in Zeerijp. Wanneer we vervolgens kijken naar de spreiding van deze gegevens (zie tabel 
2.7), dan valt een aantal categorieën op. Ten eerste zijn er twee grote groepen die de ernst beoordelen met een 10 
(18,9%) of een 8 (21,6%). Hier zijn dus meer mensen die het probleem als zeer ernstig inschatten dan in Zeerijp. Ten 
tweede is ook hier een groep die het probleem als minder ernstig ervaart. Wat dat betreft is de situatie vergelijkbaar 
met Zeerijp; er lijken twee groepen te zijn bestaande uit een relatief grote groep die het probleem als ernstig ervaart 
en een, hier beduidend kleinere, groep die het minder ernstig vindt.

Tabel 2.7 De spreiding van de gegeven cijfers over de ernst van het probleem in Zijldijk
1
helemaal 
niet ern-
stig

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel 
ernstig

    35% 65%    

10,8% 2,7% 5,4% 8,1% 8,1% 13,5% 5,4% 21,6% 5,4% 18,9%
N=41

De veroorzakers zijn volgens bewoners voornamelijk passerend verkeer van buiten Zijldijk (57%). Een iets kleiner 
aantal verwacht dat het een combinatie is van passerend verkeer en lokaal verkeer (zie tabel 2.8) en niemand denkt 
dat het alleen de eigen bewoners zijn die de problemen veroorzaken. 

In tabel 2.9 is de gewenste maximumsnelheid van de bewoners weergegeven. De meeste bewoners (52%) geven op 
basis van een open vraag aan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te prefereren, gevolgd door snelheden 
tussen de 30 en 40 kilometer per uur (26%). Een minderheid kiest voor een maximumsnelheid van meer dan 40 kilo-
meter per uur. Dit betekent dat net als bij Zeerijp, 30 kilometer per uur veelal de gewenste snelheid is. Niemand geeft 
aan dat er harder dan 50 kilometer per uur gereden moet worden.

Tabel 2.8 De veroorzakers volgens bewoners   Tabel 2.9 De gewenste maximumsnelheid:
Binnen Zijldijk 0%
Buiten Zijldijk 57%
Beide 40%

Verkeersoverlast komt volgens bewoners uit Zijldijk voornamelijk voor op de Fivelweg, waarbij vaak specifiek de kant 
van ’t Zandt genoemd wordt. Er worden nauwelijks andere straten genoemd. De Fivelweg is een relatief grote weg, 

30 km 52%
30-40 km 26%
50 km 22%
> 50 km 0%
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dus hier rijden meer auto’s en wonen ook meer mensen. Een overzicht van de overlast per straat is terug te vinden in 
bijlage 2.
De laatste gegevens uit de voormeting gaan over de mate waarin bewoners aangeven zichzelf aan de snelheid te 
houden in het dorp. Een ruime meerderheid geeft aan dit te doen (zie tabel 2.10). 

Tabel 2.10 Antwoorden op de stelling: “Ik houd mij hier altijd aan de maximumsnelheid”.
1
Volledig mee 
oneens

2 3 4 5 6
Volledig mee 
eens

7,3% 7,3% 9,8% 14,6% 22% 34,1%

Om de uitgangssituatie met betrekking tot participatie in kaart te brengen, is ook in Zijldijk gevraagd naar de mate 
waarin bewoners denken invloed te hebben op de situatie. Hieruit blijkt dat een merendeel van de bewoners denkt 
geen invloed te hebben (zie tabel 2.11).

Tabel 2.11 De mate waarin bewoners invloed denken te hebben op de situatie.
1
Geen invloed

2 3 4 5 6
Wel invloed

    56% 36%    

24,4% 17,1% 14,6% 22% 7,3% 7,3%
NB. 2 respondenten hebben deze vraag niet ingevuld
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3. Het stimuleren van participatie 
3.1 Aanpak activatiefase
Na het vooronderzoek is het traject per dorp uitgevoerd. Dit betekent dat in beide dorpen een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd is door onderzoekers van de HG (Hanzehogeschool Gronin-
gen). In het ontwikkelen en uitvoeren van het traject, is de samenwerking gezocht met VVN (Vei-
lig Verkeer Nederland). Tijdens de bijeenkomsten was VVN vertegenwoordigd door Robin Inpijn 
(projectleider participatiepunt & Buurtacties bij VVN) of André Kamphuis (Marktanalist bij VVN) 
en de HG door drie onderzoekers van het lectoraat Communication, Behaviour & the sustainable 
society. Dit waren Carina Wiekens (lector, expert gedragsverandering), Jildert Beeksma (onder-
zoeker, expert gedragsverandering) en een student-assistent die afstudeerde op het betreffende 
onderwerp in de Toegepaste Psychologie (in Zijldijk was dat Froukje Hofstra en in Zeerijp Juliette 
Jansz). Uitzondering was de laatste bijeenkomst in Zeerijp. Dit betrof een bijeenkomst van de op-
gerichte verkeerscommissie, waarbij alleen VVN en één vertegenwoordiger van de HG aanwezig 
waren. 
Alle bijeenkomsten waren toegankelijk voor alle bewoners, of zij nu in de werkgroep zaten of niet. 
Dorpsbewoners werden uitgenodigd via de vereniging voor dorpsbelangen, tijdens het vooron-
derzoek en via de lokale kranten en website. In alle gevallen werden mensen aangemoedigd om 
anderen mee te nemen. De bijeenkomsten in Zijldijk trokken tussen de zeven en twaalf bewo-
ners en in Zeerijp tussen de tien en vijftien bewoners. Vooral in Zijldijk heeft de voorzitter van de 
dorpsbelangenvereniging een cruciale rol gespeeld bij het formeren van de werkgroep. Hij heeft 
ervoor gezorgd dat vertegenwoordigers van alle groepen, ook de mensen die geen problemen 
ervoeren, aanwezig waren. Uiteindelijk hebben er acht bijeenkomsten plaatsgevonden, vier in 
elk dorp. Wat betreft de volgorde heeft het traject in Zijldijk als eerst plaatsgevonden, waarna de 
“lessons learned” meegenomen zijn in het tweede traject in Zeerijp.

Figuur 3.1 overzicht van de bijeenkomsten
8 Interventie-bijeenkomsten

Zijldijk (4) Zeerijp (4)
Startbijeenkomst 1 Startbijeenkomst
Startbijeenkomst 2 Ontwerpbijeenkomst 1

Ontwerpbijeenkomst 1 Ontwerpbijeenkomst 2
Ontwerpbijeenkomst 2 Eerste bijeenkomst verkeerscommissie

3.2 Gang van zaken activatiefase 
De activatiefase bestond uit een aantal stappen. De eerste stap was het vaststellen van de situa-
tie en het starten van een werkgroep. De tweede stap betrof het motiveren van bewoners om de 
verkeersproblemen op te pakken. De derde stap was het gezamenlijk ontwerpen van interventies. 
De vierde en laatste stap betrof het aanwijzen van verantwoordelijken voor het uitvoeren van de 
interventies. Bij de laatste stap moet vermeld worden dat mede op basis van de ervaringen in 
Zijldijk en op advies van VVN, in Zeerijp concreter is aangestuurd op continuïteit van het project 
na ons vertrek. Dit is gedaan door aan te sturen op het oprichten van een verkeerscommissie. 

Stap 1 Tijdens de startbijeenkomst werd de uitgangssituatie voorgelegd aan de bewoners. Daar-
bij werd feitelijke informatie over de verkeerssituatie gepresenteerd, in Zeerijp verzorgd door de 
gemeente en in Zijldijk door de HG. Daarnaast werd ingegaan op het vooronderzoek in het dorp. 
Het doel was om duidelijkheid te scheppen over de uitgangssituatie en over de bijdrage die de 
HG kon leveren. Het vooronderzoek werd tevens gebruikt om een gemeenschappelijk doel vast 
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te stellen. Onder het mom “als jullie dit willen, wat kunnen we gezamenlijk bereiken?”, werd een 
poging gedaan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

De insteek was om voor het behalen van dit gemeenschappelijke doel, een werkgroep te vormen 
en aan de slag te gaan. Dit werd in eerste instantie met wisselend succes ontvangen. Bewoners 
moesten wennen aan het idee om zelf de regie te nemen en mede door het doorkruizen van 
verschillende onderdelen van het agrologistiek project, was niet altijd duidelijk wat van wie ver-
wacht werd (was het bijvoorbeeld nu wél of niet mogelijk om iets aan de weg te doen?). Omdat 
de bewoners de besluitvorming rond onder andere de wegaanpassingen die hoorde bij een ander 
onderdeel van agrologistiek afwachtten, werd ook gewacht met het uitvoeren van de werkzaam-
heden voor de werkgroep Bewoners aan het stuur.

In Zijldijk zijn twee “startbijeenkomsten” geweest, omdat de voormeting nog niet had plaatsge-
vonden ten tijde van de eerste bijeenkomst. De eerste bijeenkomst is gebruikt om de basis te 

Om tijdens stap 1 een beeld te krijgen van de manier waarop bewoners omgingen met 
problemen in het dorp, werd begonnen met een casus die we de bewoners voorleg-
den. ‘Stel er gebeurt hier iets, bijvoorbeeld een vrachtwagen die zijn lading midden in 
het dorp verliest, wat doen jullie dan?’. 
In Zijldijk duurde het even voordat er een antwoord kwam. De reacties waren verdeeld, 
maar begonnen met: “de gemeente bellen”. Na doorvragen waren er ook bewoners 
die aangaven zelf aan de slag te gaan. In Zeerijp was de eerste reactie “zelf gaan 
opruimen”, daarna volgde pas hulp inroepen. Deze simpele vraag geeft inzicht in de 
mate van probleemeigenaarschap en participatie in het dorp en kunnen we als eerste 
verkenning aanraden.

Tijdens één van de startbijeenkomsten ontstond een discussie over de haalbaarheid 
van eigen interventies; “het heeft toch geen zin…” en “zolang de gemeente niet hand-
haaft…” werd door enkele bewoners gesteld. De situatie werd omgedraaid door aan 
te geven dat als iedereen er zo over dacht, we beter konden stoppen. Er zou dan niets 
veranderen. Hierdoor sloeg de sfeer weer om, dit keer in positieve zin. Een aantal 
bewoners sprak kordaat uit wel iets te willen doen aan de situatie en daar zeer gemoti-
veerd voor te zijn. 

Het gebeurde sporadisch dat dergelijke negatieve gedachten weer de kop op staken, 
maar dit leek meer te zeggen over hoezeer de problematiek leeft dan dat het iets ver-
telde over de motivatie van de werkgroep om iets aan de ervaren problemen te doen. 
Alle bijeenkomsten zijn positief en constructief afgesloten met vervolgstappen in het 
verschiet. Opvallend is bovendien dat zowel voorstanders als tegenstanders (mensen 
die de noodzaak niet inzagen van verandering) het gehele traject hebben samenge-
werkt aan het bedenken van oplossingen.
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leggen voor de werkgroep en uitleg te geven over een voorgestelde aanpak. Tijdens de tweede 
bijeenkomst is een terugkoppeling van de resultaten van het vooronderzoek gegeven. In Zeerijp 
is ervoor gekozen om deze bijeenkomsten samen te voegen. Het samenvoegen van bijeenkom-
sten was efficiënter: Het terugkoppelen van de resultaten én het vormen van de werkgroep blij-
ken goed in één bijeenkomst plaats te kunnen vinden, mits er voldoende animo is voor de eerste 
bijeenkomst. Met voldoende animo wordt zowel voldoende aanwezigen als voldoende motivatie 
om met een werkgroep aan de slag te gaan, bedoeld.

Stap 2 Na de startbijeenkomst verschoof de aandacht van het vormen van een werkgroep naar 
het activeren van de bewoners. Hiervoor zijn verschillende methoden gebruikt. 
Ten eerste is het goed om naar de bewoners te luisteren. Dit heeft meerdere doelen, bijvoorbeeld 
dat het bewoners helpt hun frustraties uit te spreken en daarin “gehoord” te worden, waarna er 
meer ruimte is voor constructieve samenwerking. Daarnaast geven deze gesprekken ons waarde-
volle informatie over de aard van het probleem, maar ook over de manier waarop met problemen 
wordt omgegaan in het dorp. De gemeente Loppersum zoekt weliswaar zelf regelmatig de dia-
loog met haar bewoners en heeft regelmatig contact met de dorpsbelangenverenigingen, maar 
het contact met een “externe partij” is anders. Al was het maar omdat deze partij niet verant-
woordelijk wordt gehouden voor eventuele problemen die bewoners ervaren. Dit kan de dialoog 
over ervaren problemen bevorderen. 

Ten tweede is de expertise van VVN op het  
gebied van verkeersinterventies en de expertise 
van de HG op het gebied van gedragsinter-
venties ingezet. Vanuit beide invalshoeken zijn 
bewoners voorgelicht en geïnspireerd. Bewoners 
vonden het interessant om voorbeelden te zien 
van wat andere buurten en dorpen zelf al doen in 
Nederland. VVN heeft onder andere praktische 
en reeds beschikbare interventies besproken die 
beschikbaar zijn via VVN of via andere kanalen. 
Daarbij zijn ook manieren besproken waarop  
bewoners initiatieven zouden kunnen financieren.

Vanuit de HG is onder andere ingegaan op manieren waarop je met kleine persoonlijke interven-
ties die bovendien weinig kosten, toch effect kan behalen. Hierbij is gesproken over de manier 

Robin Inpijn van VVN geeft uitleg over de mogelijk 
heden van remwegdemonstraties in het dorp

Bewoners verschillen nogal. Er zijn bewoners die, als er iets mis gaat, direct klagen bij 
de gemeente, bewoners die zich stilhouden maar boos zijn, bewoners die het allemaal 
onzin vinden, bewoners die automobilisten staande proberen te houden en bewoners 
die “het recht in eigen hand nemen” en bewust de weg blokkeren met auto’s of ande-
re middelen, wat weer tot frustraties bij andere bewoners kan leiden. Door aanwezige 
frustraties te bespreken, kunnen ze daarna als “behandeld” worden bestempeld. Dit 
maakt het gemakkelijker om in latere bijeenkomsten punten terzijde te leggen. Inte-
ressant genoeg werd dat niet alleen door de sessieleiders gedaan, maar ook door de 
bewoners: “dat hebben we vorige keer al besproken, laten we nu even verder gaan 
met…”.
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waarop je als dorp kan uitstralen dat normoverschrijdend gedrag, waar hardrijden onder valt, niet 
geaccepteerd wordt. Bovendien kan worden geuit dat dit gedrag negatief beoordeeld wordt. Niet 
alleen als normoverschrijdend, maar ook als: “Mensen die hardrijden zijn gestrest of onverant-
woord”. Er is besproken hoe je kan laten zien dat hardrijden niet alleen iets is wat niet mag, maar 
ook iets is wat dorpsbewoners raakt én een negatieve beoordeling op kan leveren. 
Ten derde is als onderdeel van de aanpak een aantal creatieve werkvormen ontworpen en uit-
gevoerd door één van de studenten die bij het lectoraat afstudeert. Deze werkvormen werden 
vooral gebruikt om bewoners te activeren. Zo is bij de eerste ontwerpsessie geoefend met per-
spectiefwisselingen, waarbij we van bewoners vroegen om vanuit een ander perspectief naar het 
probleem of naar een oplossing te kijken. Dit kon bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de ge-
meente of vanuit een agrariër, maar ook vanuit meer creatieve perspectieven, zoals een kunste-
naar of kind. Deze oefening vormde deels een ijsbreker en deels was het een methode om eigen 
standpunten even los te laten en met nieuwe, creatieve oplossingen te komen. Deze werkvormen 
werden in een snel tempo uitgevoerd, waarbij een oefening maximaal tien minuten duurde. De 
werkvormen hebben er bovendien voor gezorgd dat iedereen aan het woord kwam, doordat ie-
dereen een rol toebedeeld kreeg. Omdat het door de deelnemers als “grappig” beschouwd werd, 
werd het voor sommige deelnemers gemakkelijker om ideeën in te brengen. Het feit dat een 
student dit onderdeel leidde, heeft waarschijnlijk een positieve invloed gehad. Een student heeft 
doorgaans een “gunfactor” en mensen zijn veelal bereid studenten te helpen met het uitvoeren 
van studieonderdelen. Vervolgens leiden dergelijke oefeningen wél tot bruikbare ideeën. Op deze 
ideeën is verderop in de ontwerpsessie teruggegrepen, bijvoorbeeld door de oplossingen verder 
uit te werken. 

Een vierde onderdeel betrof het inventariseren en verzinnen van mogelijke interventies. In een eer-
dere bijeenkomst konden bewoners aangeven wie volgens hen de verkeersoverlast veroorzaakte. 
Waren dit bijvoorbeeld vooral jongeren, forensen of professionals (landbouw, transport)? Bij het 
verzinnen van interventies werd hierop teruggegrepen en dienden bewoners interventies op Post-
its te schrijven. Vervolgens werden de briefjes op een vel geplakt bij de betreffende categorie 
overtreders. De interventies zijn met de hele werkgroep besproken, waarna de beste interventies 
werden gekozen. Na deze eerste ontwerpsessie zijn de door de werkgroep meest geschikt be-
vonden interventies meegenomen door de HG om als input te gebruiken voor de laatste ontwerp-
sessie.

Voorbeelden van de brainstormsessies tijdens de ontwerpbijeenkomsten met bewoners

Stap 3 De derde stap tijdens de laatste ontwerpsessie bevond zich op de scheidslijn tussen 
activeren en verantwoordelijk maken. In de tijd tussen de twee ontwerpsessies zijn de bedachte 
interventies door de HG verzameld en samengevat voor de volgende bijeenkomst. De samen-
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vattingen werden als voorbereiding op een slide (PowerPoint) gezet. Doel van de bijeenkomst 
was om de bewoners zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor het verder ontwikkelen en 
uitvoeren van de interventies. Mensen die verantwoordelijk waren voor een interventie, werden 
tot kartrekkers benoemd. De bewoners maakten zelf een selectie van de beste interventies uit het 
overzicht op de slide. Deze selectie werd op een flipover gezet, waarna ze in veiling-stijl werden 
uitgevent. Interventies die waren ondergebracht bij een persoon, werden op de flipover doorge-
streept. Verwacht werd dat het committeren aan een taak weerstand met zich mee zou brengen, 
maar deze weerstand trad in beide dorpen niet op.

Voorbeeld van een interventielijstje

Naam idee:
 
Uitleg:
 

Kartrekker(s):

..........................................................

..........................................................

Wie helpen er mee?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Wat moet er gebeuren?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Wat hebben we nodig?
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Vervolgens werd een interventielijstje (zie hierboven) uitgedeeld waarop bewoners een aantal 
zaken konden noteren. Genoteerd werd in elk geval om welke interventie het ging en wie de kar 
ging trekken. Daarnaast konden andere zaken genoteerd worden, waaronder of er nog hulp nodig 
was bij het uitvoeren van de interventie.

Al met al verliep het aanstellen van kartrekkers in beide dorpen soepel. Het leek voor deelnemers 
van de werkgroep een kleine stap om, als ze toch al betrokken waren bij de werkgroep, zich op 
te werpen als kartrekker voor een interventie. Waar onze verwachting was dat juist in deze fase 
moeilijkheden zouden optreden, gebeurde dit niet. De moeilijkheden traden vooral in de volgende 
fase op, wat in het volgende hoofdstuk besproken wordt.

In Zeerijp verliep het verdelen van de taken soepel. De definitieve interventies werden 
besproken en kartrekkers meldden zich aan. In Zijldijk viel eerst het gesprek even stil, 
waarna één van de bewoners de stift oppakte en bij de flipover ging staan. Op dat 
moment heeft zij de regie genomen en begonnen andere bewoners zich bij haar te 
melden. Voor ons was dit een teken dat het activeren van bewoners was gelukt en dat 
er een goed begin was gemaakt met het nemen van verantwoordelijkheid. 
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4. Verantwoordelijkheid & Continuïteit
4.1 Uitvoering van de interventies en vervolg
De vervolgstap was het onder verantwoordelijkheid van de kartrekkers opzetten en uitvoeren van 
de interventies en het waarborgen van de continuïteit. Om te helpen met het houden van over-
zicht, is een bord aan de bewoners gegeven waarop zij konden bijhouden hoe het gaat met de 
interventies. Op dit bord staan 3 vlakken: to do, doing en done. De interventielijstjes konden hier 
opgeplakt worden, zodat andere bewoners kunnen zien hoe het staat met de voortgang. Het bord 
heeft een plek gekregen in het dorpshuis. 

Een voorbeeld van het interventiebord dat een plaats heeft gekregen in het dorpshuis.
Zoals eerder vermeld, is continuïteit een aandachtspunt. In Zijldijk is de “nazorg” gedaan door 
kartrekkers na een tijdje te bellen met de vraag hoe het ervoor stond en of de interventies al wa-

ren uitgevoerd. Dit bleek niet geheel het geval te zijn. Hoewel de regie bij de bewoners lag en on-
dersteuning vanuit de VVN en de HG aangeboden was, blijkt dat bewoners een steuntje in de rug 
nodig hebben. Sterker nog, bewoners in Zijldijk bleken op een volgende bijeenkomst te wach-
ten. In de periode tussen de laatste bijeenkomst en het nabellen lijkt de motivatie van een aantal 
bewoners om aan de slag te gaan bovendien te zijn verminderd. Daar komt bij dat er kennelijk 
sprake is geweest van miscommunicatie tussen VVN en Zijldijk, aangezien een aantal stickers en 
smileys niet geleverd is. Helaas is daarbij pas in een later stadium contact opgenomen met de 
HG, waardoor we dit niet bij hebben kunnen sturen. 

Voorgaande is een aandachtspunt en daarop willen we weliswaar nadruk leggen, maar de situatie 
geldt zeker niet voor alle initiatieven. Vanuit de gemeente kregen wij bijvoorbeeld in eerste in-
stantie positieve signalen van toenmalig beleidsmedewerker beheer openbare ruimte, Agnieszka 
Bronsema. Er waren vanuit Zijldijk concrete ondersteuningsverzoeken binnengekomen waar de 
gemeente goed mee uit de voeten kon. 

De conclusie kan getrokken worden dat het aanstellen van verantwoordelijke kartrekkers op zich-
zelf niet voldoende is om de interventies uit te laten voeren. Een partij die de voortgang van de 
verschillende interventies tijdens de uitvoeringsfase in de gaten houdt, is dus gewenst. 

Met voorgaand leerpunt is het traject in Zeerijp anders verlopen. Tijdens de bijeenkomsten is 
nadrukkelijk ingezet op het creëren van een partij die de voortgang bewaakt. Het vormen van een 
verkeerscommissie in het dorp werd door VVN en de HG aangedragen als mogelijke interventie 
en dit voorstel is met beide handen aangepakt door de bewoners. Een kanttekening bij het vor-
men van de verkeerscommissie in Zeerijp is dat dit wel tot vertraging leidde in de uitvoering van 
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de interventies, omdat kartrekkers de definitieve vorming van de verkeerscommissie afwachtten. 
Los daarvan is de verwachting dat een verkeerscommissie een positief effect heeft op het uitvoe-
ren van de interventies. Bovendien borgt het de continuïteit en betrokkenheid van bewoners bij 
de snelheidsproblematiek. De verkeerscommissie zou, als aanspreekpunt voor de bewoners en 
voor de gemeente, de communicatie en samenwerking tussen beide partijen kunnen versterken. 
Uiteraard zou hierbij voorkomen moeten worden dat de gemeente wederom verantwoordelijk 

voor de problemen wordt gemaakt. De commissie zou zich in eerste instantie moeten richten op 
eigen oplossingen in samenwerking met VVN.

4.2 Tussenstand interventies
Hieronder volgt de tussenstand wat betreft de uitvoering van interventies in beide dorpen. Dit 
wordt in tabel 4.1 en 4.2 per dorp en per interventie beschreven. 

Tabel 4.1 Tussenstand interventies Zeerijp

Nog niet opgepakt Interventie gaande Gedaan
Remwegdemonstratie 
Destijds was de planning om 
de remwegdemonstratie tij-
dens het speeltuinfeest te hou-
den. Eén van de kartrekkers 
heeft dit wegens onvoorziene 
omstandigheden niet uitge-
voerd. Tijdens de vergadering 
van de verkeerscommissie zal 
hier opnieuw over gesproken 
worden. 

Buurtlabel Veilig Verkeer 
Nederland
VVN heeft toegezegd het 
Buurtlabel Veilig Verkeer uit 
te reiken aan Zeerijp, omdat 
het dorp belangrijke stappen 
heeft gezet met het verbeteren 
van de verkeersveiligheid in 
het dorp. Het uitreiken van dit 
label wil VVN, in samenspraak 
met de verkeerscommissie, 
graag tegelijkertijd met het 
plaatsen van de smileys uit-
voeren. Op deze manier kan 
er een groot evenement van 
gemaakt worden. In de plan-
ning staat om de wethouder te 
vragen om het label (een bord) 
feestelijk te onthullen. Er wordt 
tevens getracht hiervoor aan-
dacht te vragen van het Dag-
blad van het Noorden.

Stickers 30 km op kliko
De eerste oplage van de stic-
kers is verspreid onder alle 
woningen binnen de bebouw-
de kom doormiddel van leve-
ring met de dorpskrant, inclu-
sief een begeleidend stukje in 
de dorpskrant. Extra aandacht 
is op het initiatief gevestigd 
door op het voorblad van de 
krant een 30 km afbeelding te 
drukken. Door dorpsbewoners 
is gesignaleerd dat inmiddels 
heel wat stickers op kliko’s 
geplakt zijn. 

Het vormen van een verkeerscommissie in het dorp is positief voor de continuïteit. 
Bewoners geven aan dat ze graag op de hoogte gehouden worden over de uitvoering 
van de interventies en dat ze een stok achter de deur nodig hebben. 
Het is mooi om te zien in de casus Zeerijp dat de leden van de commissie deze rol 
op zich willen nemen. Letterlijk sprak één van de leden: “Die rol moet de Hanzehoge-
school niet hebben, dit moeten wij als verkeerscommissie zelf doen.” Het is positief 
om te zien dat op dit vlak de regie wordt genomen. 
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Verkeersplan VVN
Zie punt hierboven.

Smileys
De gemeente heeft aange-
geven smileys beschikbaar 
stellen die in Zeerijp mogen 
blijven. De beleidsmedewer-
ker heeft aangegeven dat het 
langer gaat duren, verwacht 
wordt begin 2018. Hier wordt 
door de verkeerscommissie 
nog contact over opgenomen.

Tweede zending 30 km stic-
kers
De verkeerscommissie heeft 
om extra 30 km stickers ge-
vraagd. Deze zijn gratis af te 
halen in het buurthuis, zodat 
alleen die mensen ze komen 
halen die ze ook echt gebrui-
ken. Een aankondiging volgt 
hiervan in de dorpskrant van 
december.

Ideeën met de basisschool 
zoals tekeningen op straat
Zie punt hierboven.

Spandoeken maken 
De verkeerscommissie heeft 
een aanvraag gedaan om 
het toegezegde budget van-
uit de gemeente te besteden 
aan spandoeken. Planning is 
dat deze spandoeken samen 
met de smiley en het onthul-
len van het Buurtlabel Veilig 
Verkeer opgehangen worden. 
De ontwerpen voor de eerste 
spandoeken liggen klaar. De 
bedoeling is om verschillen-
de spandoeken te maken die 
telkens verwisseld kunnen 
worden, om gewenning te 
voorkomen. De verkeerscom-
missie wil hier de buurtbewo-
ners bij betrekken en heeft o.a. 
als idee om een inzendactie 
uit te voeren onder de bewo-
ners. Het leukste idee voor het 
spandoek wordt uitgevoerd in 
het echt. Ook wil de verkeers-
commissie de school hierbij 
betrekken om een dag samen 
een spandoek te ontwerpen 
die eveneens gerealiseerd zal 
worden.

Victor Veilig
Het dorp bezit tweemaal over 
Victor Veilig, aangeleverd door 
VVN. Victor Veilig wordt elke 
twee weken gerouleerd door 
het dorp. De bewoners kun-
nen bij de verkeerscommissie 
aangeven of ze geïnteresseerd 
zijn om Victor voor de deur te 
hebben.

Persoonlijke borden
Zie punt hierboven

Aanschrijven lokale pers
Elke maand wordt de buurt op 
de hoogte gehouden van ver-
keersactiviteiten in het dorp.
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Grote “Zeerijpse” Victor Vei-
lig maken
Zie punt hierboven. 

Oprichten verkeerscommis-
sie
De verkeerscommissie bestaat 
uit drie leden en een afge-
vaardigde vanuit dorpsbelan-
gen. Om de maand komen ze 
bijeen om de plannen voor de 
komende tijd door te spreken. 
De data van deze vergaderin-
gen zijn al voor het volledige 
jaar vooruit gepland. VVN heeft 
aangegeven hier de komende 
tijd telkens bij aanwezig te zijn. 
De verkeerscommissie heeft 
zichzelf voorgesteld door mid-
del van de dorpskrant en de 
facebookpagina van het dorp. 
Dorpsbewoners mogen bij de 
vergaderingen aansluiten wan-
neer zij hier behoefte aan heb-
ben. De vergaderingen zijn wat 
betreft de timing afgestemd op 
het verschijnen van de dorps-
krant, waardoor belangrijke 
punten telkens de volgende 
dag nog meegenomen kunnen 
worden in de dorpskrant.

Ludieke actie: nepdieren ma-
ken of nepagent maken voor 
langs de weg
Zie punt hierboven.

Agrariërs benaderen d.m.v 
een brief
Dit is gebeurd tijdens de 
oogsttijd, maar heeft niet het 
gewenste effect gehad, omdat 
niet alle partijen wilden mee-
werken. Er werd door agrari-
ers die bekend waren bij de 
kartrekkers niet positief gere-
ageerd, waardoor het bij een 
eerste brief bleef. Tijdens de 
volgende oogsttijd wordt dit 
weer opgepakt.
Verhalen in de Dorpskrant
Elke maand wordt een verhaal-
tje geschreven dat betrekking 
heeft op de verkeersveiligheid. 
Tot nu toe zijn de verhaaltjes in 
de klassieke vorm van de haas 
en de schildpad geschreven, 
maar dan met een moraal over 
de verkeersveiligheid in Zee-
rijp. De verhaaltjes zijn zowel 
voor kinderen als volwassenen 
leuk om te lezen.
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Tabel 4.2 Tussenstand interventies Zijldijk

(nog) niet opgepakt Interventie gaande Gedaan
Verkeersbord-wedstrijd voor 
kinderen.
Van de winnende inzending 
wordt een echt bord gemaakt. 
Kartrekkers geven aan dat 
het erbij ingeschoten is door 
externe omstandigheden. Ze 
geven aan dit wel alsnog te 
willen organiseren als het dorp 
in het algemeen de verkeers-
veiligheid weer oppakt.

Bord: Stoplichtbord anders-
om
Het stoplichtbord is aange-
schaft, maar nog niet neer-
gezet. De betrokken bewoner 
wacht op het moment dat de 
andere dorpsbewoners de 
verkeersproblematiek weer 
oppakken.

Brief naar gemeente
Geschreven door de voorzitter 
van de dorpsbelangenvereni-
ging. 

Remwegtest
VVN heeft het eerdere idee om 
een remwegdemonstratie te 
willen doen in het nieuwe jaar, 
als het dorp hier behoefte aan 
heeft, opnieuw onder de aan-
dacht gebracht. De voorzitter 
van de dorpsvereniging heeft 
dit voorgelegd in de dorpsver-
gadering. Hieruit bleek dat de 
bewoners geen behoefte heb-
ben aan een remwegdemon-
stratie, maar nog wel verder 
willen met de verkeersveilig-
heid in Zijldijk.

30 km stickers op kliko
Bij navraag bleek dat de 30 
km stickers destijds niet zijn 
ontvangen. VVN heeft de stic-
kers afgelopen week opnieuw 
gestuurd. De kartrekker heeft 
aangegeven deze persoonlijk 
uit te delen en op te plakken 
na ontvangst.

Smileys
Zijn aangevraagd bij VVN, 
maar tot op heden nog niet 
ontvangen.
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5. Evaluatie van en door de werk-
groep

5.1 Waarom worden bewoners lid van een werkgroep?
Betrokkenheid bij het probleem
Bijna alle geïnterviewden geven aan zich te hebben opgegeven voor de werkgroep, omdat zij het 
zelf als een probleem ervaren dat er te hard wordt gereden. Het gaat hierbij voornamelijk om de 
gereden snelheid die zij als een gevaar waarnemen. Geluidsoverlast wordt in mindere mate ge-
noemd of zien zij als teken dat er te hard wordt gereden en dat er dus blijkbaar sprake is van een 
gevaarlijke situatie. 

Het overgrote deel van de deelnemers heeft (klein)kinderen. Zij zijn zich sinds de komst van de 
(klein)kinderen pas echt bewust geworden van de gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp. Hier-
door voelen zij zich meer betrokken bij het snelheidsprobleem, waardoor zij gemotiveerd zijn om 
de problemen aan te pakken. Kinderen alleen laten fietsen, oversteken of voor de deur laten spe-
len, noemen zij uiterst gevaarlijk en dit wordt de kinderen dan ook verboden. Ouders gaan van-
wege de verkeersonveiligheid nog lang met hun kinderen mee naar de speeltuin, zelfs wanneer zij 
een leeftijd hebben bereikt waarbij ouderlijk toezicht eigenlijk niet meer nodig is.

Doordat de bewustwording van de onveiligheid is vergroot met de komst van de eigen (klein)kin-
deren, valt ook op hoe onveilig de situatie voor andere kinderen is wanneer zij naar school of het 
voetbalveld moeten fietsen. 

‘Kortom, dit maakt het een situatie dat hier simpelweg langzamer gereden 
moet worden’

Voorbeelden van verongelukte dieren worden vaak aangehaald. Mensen zijn bang dat de ge-
meente pas echt iets aan de verkeersveiligheid gaat doen wanneer niet de dieren maar de kin-
deren de getroffenen zijn. Hierbij worden uitspraken gedaan als: ‘Pas als het kalf verdronken is, 
dempt men de put.’ Meerdere mensen geven aan het niet voor zichzelf recht te kunnen praten als 
straks wel een kind verongelukt en zij niets aan de problemen hebben gedaan.

Een enkeling geeft aan wakker te worden door het geluid van het hardrijdende landbouwverkeer. 
Zij ervaren dit als een probleem.

‘Eerlijk gezegd denk ik soms dat ik meer last heb van vrachtwagens die remmen en 
optrekken voor de drempel aan mijn huis, dan dat ik last heb van de schade van de 
aardbevingen. En dat zegt wat!’

Hieronder volgt een verslag op basis van 14 diepte-interviews met werkgroepleden. Dit 
onderdeel is uitgevoerd door Juliette Jansz, student-assistent die afstudeert op dit on-
derwerp. De interviews hebben deels face to face en deels telefonisch plaatsgevonden. 
De interviews zijn volledig getranscribeerd en daarna per onderwerp geanalyseerd om per 
deelvraag algemene conclusies te kunnen trekken. De resultaten worden hieronder per 
onderwerp gerapporteerd.
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Interesse in de mening van een ander en het “dorpsgevoel”
Zeer regelmatig geven bewoners aan geïnteresseerd te zijn in de mening van andere dorpsbe-
woners. Zij willen graag weten of mensen hetzelfde erin staan als zij of dat hun mening over de 
hardrijders wellicht helemaal niet wordt gedeeld. Het bijwonen van de werkgroep zagen zij als 
kans om de mening van de andere bewoners te kunnen horen.

Enkele bewoners geven aan het simpelweg ook gezellig te vinden om iets met andere dorps-
bewoners te ondernemen. Ze willen graag nieuwe mensen in het dorp leren kennen en zien de 
werkgroep als een mooie aangelegenheid. Hiernaast vinden sommige bewoners dat ze zich 
sowieso in horen te zetten voor de belangen van het dorp, ongeacht wat het onderwerp van de 
bijeenkomst is. 

Op de vraag waarom het belangrijk voor bewoners is om de mening van de andere bewoners te 
horen, antwoordt het merendeel dat zij zich gesterkt voelen wanneer blijkt dat hun mening wordt 
gedeeld. Hierdoor ontstaat het gevoel dat zij samen het probleem kunnen aanpakken in plaats 
van dat ze er alleen voor staan. ‘Anders kijken mensen je toch aan van, heb je haar weer te zeu-
ren.’ Door gezamenlijk het probleem aan te pakken in plaats van als individu, groeit het geloof in 
een positief resultaat.

Frustraties uiten
De werkgroep wordt ook gezien als middel om frustraties te kunnen uiten. Meerdere mensen ge-
ven aan dat zij het fijn vinden om in de bijeenkomst hun irritaties te kunnen delen met anderen. Ze 
moeten het kwijt om te voorkomen dat ze woede opkroppen. ‘Zoals bij die film waar een scène 
in zit dat een bestuurder altijd te hard door zijn woonwijk rijdt. Op een gegeven moment is hij zo 
boos! Dan rent hij achter die auto aan en trekt de bestuurder uit zijn auto.’
Een klein aantal bewoners geeft aan het belangrijk te vinden dat de regels worden nageleefd, 
ongeacht of zij zelf van mening zijn dat er langzamer gereden moet worden.

5.2 Wat maakt dat een lid van de werkgroep kartrekker wil worden? 
“Wie a zegt, moet ook b zeggen”
Het gebrek aan tijd en prioriteit is een terugkerend onderwerp in de interviews. Bijna iedereen 
vindt het belangrijk dat er iets aan de problemen wordt gedaan, maar door de drukte van het 
dagelijks leven (werk, gezin, andere verenigingen) is de 30 km problematiek niet iets wat de dor-
pelingen bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan. Echter, doordat zij toch al tijd vrij hebben 
gemaakt om überhaupt bij de bijeenkomsten te zijn, is de stap om kartrekker te worden voor de 
meesten dan nog maar klein. De meerderheid vindt het logisch om zich ergens volledig voor in te 
zetten in plaats van gedeeltelijk, en geeft zicht dus op als kartrekker. Deze mening wordt voorna-
melijk verkondigd in Zeerijp.
De bewoners die geen kartrekker zijn, wat de minderheid van de geïnterviewden is, gaf aan dat 
dit te maken had met tijdgebrek. Ze hadden vaak al eerdere ervaringen met commissies en wis-
ten hoeveel tijd het in beslag nam. Ze geloofden niet dat ze zelf genoeg tijd hadden om de op-
dracht daadwerkelijk tot een succes af te brengen of vonden dat zij al in zoveel commissies zaten 
dat het nu tijd was voor anderen om de verantwoordelijkheid te nemen. Ook gaf een deelnemer 
aan dat zij het meer een taak vond voor jongeren om kartrekker te zijn. Jongeren staan naar haar 
idee meer midden in de problematiek en hebben meer energie om een taak succesvol af te ron-
den. 
Eén bewoner gaf in eerste instantie aan geen tijd te hebben, maar op de vraag hoe wij er wel 
voor hadden kunnen zorgen dat hij kartrekker was geworden, antwoordde hij dat hij meer tijd had 
willen hebben om er rustig over na te kunnen denken. Hij gaf aan de oprichting van de verkeers-
commissie Zeerijp als een goede tussenstap te zien en wil nu alsnog de commissie benaderen 
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om kartrekker te worden van een project.

Bewustwording van de inzet van anderen
Voornamelijk in Zeerijp kenden weinig deelnemers elkaar voorafgaand aan de bijeenkomsten. Er 
was dus geen sprake van een vaste kern die zich altijd inzet voor het dorp. Dit maakte deelne-
mers ervan bewust dat ook andere mensen tijd in het oplossen van de problemen staken, terwijl 
het niet bovenaan hun prioriteitenlijst stond. In Zijldijk werd juist vaker aangegeven dat dezelf-
de actieve mensen als altijd aanwezig waren, wat er ook voor zorgde dat mensen vonden dat 
nu eens andere mensen het probleem mochten oppakken. Waarschijnlijk hebben de bewoners 
het hier voornamelijk over kartrekkers. Er was namelijk sprake van een gemengd gezelschap in 
Zijldijk, waarbij zelfs tegenstanders van snelheidsmaatregelen aanwezig waren. Wat dat betreft 
waren er op de bijeenkomsten dus genoeg ‘andere’ bewoners aanwezig, maar deze hebben geen 
taken op zich genomen. 

Aanwezigheid van derden
Dat er ook partijen van buiten het dorp zich inzette (de HG en VVN) om de verkeersproblematiek 
te willen oplossen, motiveerde vele bewoners om kartrekker te worden. ‘Dat je alleen al de moeite 
doet om naar dit onbereikbare dorp te reizen toont al van veel inzet. Dan kan ik niet achterblijven.’ 

IJzer smeden als het heet is
De opzet van de bijeenkomsten schept een motiverende en creatieve sfeer en maakte de deelne-
mers enthousiast om gezamenlijk het probleem op te lossen. Door de deelnemers direct aan het 
einde van de bijeenkomst te laten invullen welke taken zij op willen pakken, worden ze verant-
woordelijk gemaakt voor een taak wanneer het enthousiasme nog groot is. 
Een enkeling die kartrekker was, gaf aan dat zij dit eigenlijk helemaal niet wilde, maar dat de part-
ner of een andere dorpsbewoner het min of meer had opgelegd onder het mom van: ‘Dat kan jij 
wel goed’, of, ‘dat doen wij wel samen’. 

5.3 Hoe komen bewoners zelf tot ideeën? 
Voorafgaand aan de bijeenkomsten deed het grootste gedeelte van de deelnemers zelf al iets aan 
de problemen op hun eigen manier. De meeste mensen deden dit door zwaaiende bewegingen 
te maken wanneer iemand te hard reed, sommigen blokkeerden de weg met hun eigen auto of 
liepen zelf voor de hardrijdende auto’s langs. Een enkeling belde de werkgever of opdrachtgever 
van de desbetreffende professional op. 
De bewoners gaven aan door de bijeenkomsten op enkele nieuwe ideeën te zijn gekomen. Vaak 
waren de voorbeelden van VVN hiervoor inspirerend, bijvoorbeeld doordat ze oplossingen zagen 
die in andere dorpen werkten. Ook gaven bewoners aan naar aanleiding van de bijeenkomsten op 
zoek te zijn gegaan op internet naar mogelijke oplossingen. Bewoners gaven verder aan opletten-
der te zijn geworden wat betreft de manier waarop andere dorpen de problemen aanpakken. 
De creatieve werkvormen vielen positief in de smaak. Hoewel niet iedereen ervan overtuigd was 
dat ze daardoor tot nieuwe ideeën waren gekomen, vonden ze dat hierdoor de juiste creatieve 
werkomgeving gecreëerd werd. Vrijwel alle bewoners gaven aan door de bijeenkomsten in te zien 
dat de gemeente tot een bepaalde mate mee kon werken en niet verder. Dit betekent dat er naar 
andere oplossingen gezocht moet worden dan veranderingen in de weginrichting. De gezamenlij-
ke aanpak vonden bewoners belangrijk. Wat betreft de gezamenlijke aanpak gaven bewoners aan 
zich nu bewust te zijn dat verschillende partijen hierin een rol kunnen spelen (inwoners, gemeen-
te, VVN, de HG). Deze partijen kunnen verschillende zaken (expertise, hulp) inbrengen.
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5.4 Wat maakt het dat kartrekkers hun taken daadwerkelijk uitvoeren?
Het blijkt belangrijk te zijn dat de bewoners weten of de andere mensen in het dorp ook hun best 
doen om de problemen aan te pakken. ‘Alleen al het feit dat je weet dat je niet de enige bent die 
zich daaraan ergert, of daar een punt van maakt. Dat is het begin’. Meerdere mensen geven hier-
naast aan dat het demotiverend werkt als andere deelnemers hun taken niet uitvoeren. Een enke-
ling gaf aan het laatste niet belangrijk te vinden: Zij vonden sowieso dat zij het probleem zelf aan 
moesten pakken, ongeacht wat een ander doet.

Bij het daadwerkelijk uitvoeren van een taak, maakt het uit dat andere leden weten dat iets is toe-
gezegd. Een belofte aan anderen willen leden van de werkgroep nakomen en dit zorgt voor meer 
motivatie om de taak uit te voeren.

Het wij-gevoel blijkt vooral in Zeerijp een grote rol te spelen en dit wordt versterkt door het op-
richten van de verkeerscommissie. Nu bewoners weten dat meerdere mensen bezig zijn acties uit 
te voeren, is hun geloof en daardoor hun motivatie versterkt. Er is meer vertrouwen dat het pro-
bleem daadwerkelijk opgelost kan worden. Ze geven aan te denken dat de impact van hun eigen 
individuele actie wordt versterkt doordat gelijktijdig andere acties worden uitgevoerd en anders-
om. 

Bijna elke geïnterviewde geeft aan de nazorg van groot belang te vinden. Ze zien het mailen en 
bellen door de HG als een goede stok achter de deur. Dit schudt hen wakker om iets aan de 
verkeersproblematiek te doen. De persoonlijke benadering werkt als een reminder voor mensen 
dat ze een commitment zijn aangegaan door aan de werkgroep deel te nemen. ‘Nazorg, druk erop 
houden is van groot belang. Je hebt je ergens voor geïnteresseerd of wilde er betrokken bij zijn, 
doe er nu dan ook iets aan. Dit motiveert om weer aan de slag te gaan.’ Vooral bellen wordt als 
een zeer goed middel beschouwd, nog beter dan mailen. Hiernaast geven de bewoners in Zeerijp 
aan dat ze denken dat de verkeerscommissie deze taak van de HG over kan nemen. In Zijldijk 
wordt aangegeven dat taken vaak niet zijn uitgevoerd, omdat er minder en pas later is gebeld. Op 
dat moment waren de plannen van de werkgroep weer weggezakt.

Eén van de bewoners denkt dat meer plannen uitgevoerd zouden zijn wanneer er nog een extra 
ontwerpsessies in het traject ingebouwd was. Hier zouden de plannen nog eens extra tegen het 
licht gehouden kunnen worden. Na het vormen van werkgroepjes en het maken van een plan van 
aanpak, zou er dan nog een bijeenkomst kunnen zijn waarin gezamenlijk wordt teruggekeken 
naar de behaalde resultaten. Behalve dat deze positieve benadering zal motiveren tot het daad-
werkelijk uitvoeren van de taak, ontstaat er dan ook een deadline wanneer de taak uitgevoerd zou 
moeten worden. Meerdere mensen in Zijldijk geven aan dat zij wel een deadline misten om naar-
toe te kunnen werken.

5.5 Voelen werkgroepleden zich meer probleemeigenaar?
De meeste mensen geven in eerste instantie aan zich niet meer probleemeigenaar te voelen. Ze 
zeggen zich nu net zo, of net zomin, verantwoordelijk te voelen als voor de bijeenkomsten. Toch 
blijkt bij verder doorvragen dat de bewoners zich wel degelijk meer verantwoordelijk voelen voor 
het probleem en nu meer met de verkeersproblematiek bezig zijn. Ze vertellen bijvoorbeeld aan 
mensen in hun omgeving dat ze hebben deelgenomen aan de werkgroep of nu deel uitmaken van 
de verkeerscommissie. Tevens zijn zij zich meer bewust van hoe anderen de hardrijproblematiek 
aanpakken. Zij zijn zich nu bijvoorbeeld opeens bewust van de Victor Veilig die in andere dorpen 
staat of buurtinterventies die in andere dorpen of zelfs in het buitenland werken.
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Alle deelnemers zeggen zich bijna nooit schuldig te hebben gemaakt aan te hard rijden in hun 
eigen dorp. Dit geeft aan dat er in de interviews sprake is van een “steekproefbias”, aangezien dit 
afwijkt van de resultaten van het vooronderzoek. Wel geeft een groot gedeelte aan nu oplettender 
te zijn in andere dorpen. Enkele deelnemers maakten zich voorafgaand aan de bijeenkomst nog 
wel schuldig aan het te hard rijden door andere dorpen. Ze geven aan zich nu te realiseren dat 
het krom is om wel in hun eigen dorp iets aan deze problematiek te willen doen, terwijl ze in een 
ander dorp zich wel schuldig maken aan te hard rijden. 

Bijna iedereen geeft aan andere mensen nu sneller aan te spreken op hun snelheid, hoewel het 
hier voornamelijk om bekenden van de deelnemer gaat. ‘Ik spreek mijn vrouw er nu op aan als ze 
ook maar 5 km te hard rijdt. Ik zeg dan, ja iedereen kent mijn gezicht nu, hoe geloofwaardig ben ik 
als lid van de verkeerscommissie als mijn eigen vrouw waarbij ik in de auto zit zelfs te hard rijdt.’ 
Onbekenden worden niet sneller op hun rijgedrag aangesproken dan voorheen, terwijl juist de 
deelnemers van de werkgroep meer alert zijn op elkaars rijgedrag.

5.6 Hoe kijk je naar de gemeente? 
Enkele mensen geven aan geen vertrouwen te hebben in de gemeente. ‘Zeerijp/Zijldijk begint met 
een Z en staat achteraan in het alfabet. Het is duidelijk dat de gemeente ons het laatste helpt. We 
worden vergeten.’ Meerdere malen is een opmerking met dezelfde strekking gemaakt. Doordat de 
bewoners van Zijldijk nog steeds geen veranderingen hebben opgemerkt, ook niet na de bijeen-
komsten, wordt voor enkelen het beeld bevestigd dat ze weer worden vergeten en dat er net als 
de afgelopen twintig jaar niets gaat veranderen aan de verkeersveiligheid. Een gedeelte is van 
mening dat ze vooral een lange adem en geduld moeten hebben. Zij stellen zich erop in dat het 
contact met de gemeente altijd langzamer gaat dan ze graag zouden willen. Het grootste gedeel-
te heeft echter geen ervaring met de gemeente en kan hier dus ook niets over zeggen. Het overi-
ge gedeelte heeft door onder andere dorpscommissies wel ervaringen met de gemeente en heeft 
niet per se iets op de gemeente aan te merken. 

De overgrote meerderheid is van mening dat de aanwezigheid van de gemeente bij de bijeen-
komsten voor een negatieve invloed zou zorgen. Zij gaven aan het fijn te vinden dat er nu een 
veilige sfeer was gecreëerd waar mensen konden zeggen wat ze wilden, zonder daarbij direct de 
gemeente aan te vallen. Ook gaven zij aan dat ze verwachtten dat de deelnemers dan meer ge-
focust waren op vragen stellen aan de gemeente of hun frustratie naar hen uiten in plaats van op 
het nadenken over oplossingen die zij zelf uit zouden kunnen voeren. 

Een paar mensen gaf aan dat de gemeente beter wel aanwezig had kunnen zijn, om hiermee te 
laten zien dat ze wel begaan zijn met het dorp en/of omdat ze graag direct antwoord wilden heb-
ben over waarom bepaalde bedachte oplossingen niet mogelijk waren. Twee mensen gaven aan 
de houding van de gemeente dusdanig storend te vinden tijdens de eerste bijeenkomst in Zeerijp 
dat de komst voor hen averechts werkte. Naar hun mening leek de gemeente weinig geïnteres-
seerd te zijn en zij hadden liever gezien dat de gemeente meer toegevoegd had die avond. 

5.7 Welke elementen uit de bijeenkomsten werken volgens werkgroepleden? 
Bewoners noemden vele elementen die volgens hen gewerkt hebben. Centraal in de reacties 
staan de sfeer die gecreëerd wordt en de ondersteuning die geboden wordt. Enkele voorbeelden 
van genoemde elementen die leiden tot een goede sfeer, zijn een toegankelijke en geïnteresseer-
de sessieleider, het taalgebruik tijdens bijeenkomsten (niet te formeel en niet te moeilijk) en de 
locatie (het “eigen dorpshuis”). Enkele voorbeelden van de ondersteuning die gewaardeerd werd, 
waren de aanwezigheid van VVN, kennis en kunde van zowel de VVN als de HG, continuïteit van 
de professionals die bij de bijeenkomsten aanwezig waren en de geboden nazorg. 
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6. Aanvullend onderzoek
6.1 Methode
Op verzoek van de gemeente heeft na het afronden van het traject nog een aanvullend onderzoek 
plaatsgevonden. Reden hiervoor was om vast te stellen of het interventietraject meer bewoners in 
het dorp heeft bereikt dan enkel de deelnemers van de werkgroep. Voor dit aanvullend onderzoek 
is een viertal student-onderzoekers in januari 2018 met een vragenlijst langs de deuren gegaan in 
beide dorpen. De vragen uit de vragenlijst zijn gebaseerd op het vooronderzoek en op de uitkom-
sten van de kwalitatieve interviews. Hierbij moet als kanttekening geplaatst worden dat de on-
derzoekers bij het aanvullende onderzoek niet de mogelijkheid hadden om op antwoorden door 
te vragen, zoals wel het geval was bij de diepte-interviews. Hierdoor kan het zijn dat bewoners 
antwoorden geven die bij doorvragen wellicht tot een andere uitkomst hadden geleid, zoals ook 
al opgemerkt werd tijdens de kwalitatieve interviews. Dit maakt een kwalitatief interview een meer 
geschikte methode dan een kwantitatief onderzoek als nameting van het traject. 
In Zijldijk zijn vragenlijsten afgenomen in de volgende straten: Fivelpad, Fivelweg, Kalverstraat, 
Kolkweg en Schoolstraat. In Zeerijp zijn aan de Borgweg, Eenumerweg, Kampweg, Kwekersweg, 
Middenlaan, Molenweg, Noorderstraat, Woldweg en Zuiderlaan vragenlijsten afgenomen. Bij wo-
ningen waar niet open werd gedaan, is op een later tijdstip en andere dag nogmaals aangebeld. 
Uiteindelijk is in beide dorpen bij alle huishoudens aangebeld die bekend waren bij de onderzoe-
kers. De meeste non-respons kwam doordat bewoners niet thuis waren. In Zeerijp zijn 51 vra-
genlijsten ingevuld en hebben 18 bewoners geweigerd. In Zijldijk zijn 37 vragenlijsten afgenomen 
en hebben 9 mensen geweigerd. Reden om te weigeren waren onder andere: geen tijd en geen 
behoefte om mee te doen aan een onderzoek. 

Tabel 6.1 Overzicht respons aanvullend onderzoek

Zeerijp Zijldijk

Aantal ingevulde vragenlijsten 51 37
Aantal weigeringen 18 9

Net als bij het vooronderzoek, worden de resultaten van beide dorpen apart gerapporteerd om 
de terugkoppeling van de resultaten zo overzichtelijk mogelijk te houden. De rapportage staat per 
dorp in de volgende paragrafen beschreven. Tot slot zijn de cijfers opgevraagd bij de gemeente 
over het aantal verkeersklachten dat zij het afgelopen jaar ontvingen. Dit wordt verder beschreven 
in paragraaf 6.3.

6.2 Resultaten Zeerijp
Op basis van de reactie van 51 respondenten antwoordt 75% van de bewoners van Zeerijp dat zij 
problemen ervaren op het gebied van verkeersveiligheid in het dorp. Een kwart van de bewoners 
zegt geen problemen te ervaren. Verreweg het meest genoemde probleem is de hoge snelheid 
waarmee het verkeer door het dorp heen rijdt, waarbij vaak wordt vermeld dat het zware land-
bouwverkeer veel te hard rijdt. 

Wanneer de dorpsbewoners wordt gevraagd een cijfer te geven voor de ernst van de problema-
tiek komt dit gemiddeld uit op een 6,2, net als voorheen. Opvallend is de verschuiving die te zien 
is in de spreiding van de cijfers in vergelijking met het vooronderzoek. Eerder gaf 26% van de 
bewoners het cijfer 9 of 10, terwijl dat nu nog maar 12% is. 22% van de bewoners geeft nu vaker 
een 7 als cijfer, terwijl dit voorheen maar 3% was.
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Tabel 6.2 De spreiding van de gegeven cijfers over de ernst van het probleem in Zeerijp
1
helemaal 
niet ern-
stig

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel 
ernstig

    35,2 % 58,8 %    

3,9% 3,9% 3,9% 9,8% 13,7% 7,8% 21,6% 17,6% 5,9% 5,9%
NB. 3 respondenten hebben deze vraag niet ingevuld.

De veroorzakers van de verkeersoverlast komen volgens de meerderheid van de bewoners (68%) 
zowel uit Zeerijp als buiten het dorp. Wanneer de bewoners zelf de gewenste snelheid in het dorp 
mogen kiezen, geeft het grootste gedeelte (65%) aan een voorkeur te hebben voor 30 km. Deze 
groep is ten opzichte van het vooronderzoek gestegen. Eerder had 44% van de bewoners een 
voorkeur voor 30 km.

Tabel 6.3 De hardrijders volgens bewoners:  Tabel 6.4 De gewenste snelheid volgens bewoners:
Binnen Zeerijp 9%
Buiten Zeerijp 23%
Beide 68%

Enkele vragen hadden betrekking op het rijgedrag van de bewoners zelf. De meerderheid (73%) 
gaf aan zich aan de maximumsnelheid te houden. Dit percentage ligt hoger dan bij het vooron-
derzoek (62%).
De laatste vragen hadden betrekking op de gevolgen van het interventietraject. Meer dan de helft 
van de bewoners (55%) bleek gehoord te hebben over de bijeenkomsten. Het overgrote deel was 
geïnformeerd door middel van het buurtkrantje. Op de vraag waarom de bewoners niet hadden 
deelgenomen, antwoordde velen dat zij hier geen tijd voor hadden. Ook antwoordde enkele men-
sen dat ze niet hadden deelgenomen, omdat zij er van tevoren niet over hadden gehoord.

De bewoners konden aangeven welke interventies waren opgevallen in het dorp. Het overgro-
te deel van de bewoners (90%) gaf aan de 30 km stickers te hebben gezien. Dit gold ook voor 
de stukjes in de dorpskrant (70%) en de komst van Victor Veilig (63%). Alleen de oprichting van 
de verkeerscommissie was door minder dan de helft van de bewoners opgevallen; 39% van de 
bewoners wist af van de verkeerscommissie. Dit is opvallend gezien de stukjes over de verkeers-
veiligheid in de dorpskrant die door de verkeerscommissie zijn geplaatst. Iets minder dan de helft 
van de bewoners (48%) gaf aan door de bovenstaande veranderingen zich meer bewust te zijn 
van hun snelheid. De respondenten die aangaven zich niet meer bewust te zijn van hun snelheid, 
gaven als voornaamste reden dat zij zich altijd al aan de snelheid hielden.

De bewoners is gevraagd of zij willen deelnemen aan acties met betrekking tot de verkeersveilig-
heid in het dorp. 29% gaf aan deel te willen nemen, 31% gaf aan misschien deel te willen nemen 
en 33% had hier geen behoefte aan. De bewoners die aan hebben gegeven niet deel te willen ne-
men, geven meestal als reden op het hier te druk voor te hebben. Op de vraag in wat voor acties 
de bewoners de meest interesse zouden hebben, bleek de voorkeur voornamelijk bij acties in sa-
menwerking met kinderen (39%) te liggen en bij creatieve acties (29%). Ook werden informatieve 
avonden als optie geopperd en remwegdemonstraties. Het minst populair waren bijeenkomsten 
in de vorm van feestje (10%) en deelname aan de verkeerscommissie van het dorp (12%).

30 km 65%
30-40 km 20%
50 km 15%
> 50 km 0%
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30 km 54%
30-40 km 30%
50 km 16%
> 50 km 0%

Tot slot is de bewoners gevraagd op welke wijze zij op de hoogte gehouden wilden worden van 
de ontwikkelingen in de verkeerveiligheid in het dorp. Hierbij konden zij meerdere antwoorden 
invullen. 10% gaf aan geen interesse te hebben om op de hoogte gehouden te worden. Het over-
grote deel gaf aan het liefst informatie te ontvangen via de dorpskrant (84%), gevolgd door de 
mail (20%) en als minst favoriet (8%) werd het buurthuis genoemd.

6.3 Resultaten Zijldijk
Op basis van de reactie van 37 respondenten antwoordt 78% van de bewoners van Zijldijk dat zij 
problemen ervaren op het gebied van verkeersveiligheid in het dorp. 22% van de bewoners zegt 
geen problemen te ervaren. De meest genoemde problemen zijn vergelijkbaar met Zeerijp. Snel-
heid en ook het landbouwverkeer worden het vaakst benoemd. De ernst van de problemen rap-
porteren de bewoners met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5, wat vergelijkbaar is met het 
rapportcijfer van voorheen, evenals de spreiding van de rapportcijfers.

Tabel 6.5 De spreiding van de gegeven cijfers over de ernst van het probleem in Zijldijk
1
helemaal 
niet ern-
stig

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heel 
ernstig

    37,8% 59,4%    

5,4% 5,4% 2,7% 5,4% 18,9% 5,4% 18.9% 13,5% 0% 21,6%
NB. 1 respondent heeft deze vraag niet ingevuld.

De veroorzakers van de verkeersoverlast komen volgens de meerderheid van de bewoners (61,7%) zowel uit Zijldijk 
als buiten het dorp. Wanneer de bewoners zelf de gewenste snelheid in het dorp mogen kiezen, geeft het grootste 
gedeelte (54%) aan een voorkeur te hebben voor 30 km.

Tabel 6.6 De hardrijders volgens bewoners:  Tabel 6.7 De gewenste snelheid volgens bewoners
Binnen Zeerijp 5,9%
Buiten Zeerijp 32,4%
Beide 61,7%

De meerderheid van de bewoners (72,9%) gaf aan zich binnen Zijldijk aan de maximumsnelheid 
te houden. Dit percentage is vergelijkbaar met het vooronderzoek, waarbij 71% van de bewoners 
aangaf zich aan snelheid te houden.

De laatste vragen in de vragenlijst hadden betrekking op het interventietraject en de gevolgen 
daarvan. Driekwart van de respondenten (76%) bleek iets over de bijeenkomsten gehoord te heb-
ben. Net als bij Zeerijp waren de bewoners veelal geïnformeerd door middel van het dorpskrantje, 
maar anders was dat deze bewoners ook regelmatig geïnformeerd waren door middel van een 
flyer in hun brievenbus, door dorpsbelangen en soms via via. Respondenten die niet aanwezig 
waren bij de bijeenkomsten, gaven vaak als reden op dat zij geen tijd hadden. Ook gaven enkele 
mensen aan geen interesse te hebben.

In Zijldijk zijn nog geen zichtbare interventies uitgevoerd door de bewoners, zoals in Zeerijp wel 
het geval is. Toch zegt 33% van de bewoners wel de komst van de 30 km stickers te hebben 
gezien. Onduidelijk is of alle 30 km stickers al uitgedeeld zijn of dat dit nog in de planning staat. 
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Wellicht zal het percentage hierdoor kunnen stijgen, zoals bij Zeerijp ook is gebeurd.
Ook de bewoners van Zijldijk is gevraagd of zij deel willen nemen aan acties met betrekking tot 
de verkeersveiligheid in het dorp. Van de respondenten geeft 41% aan hier geen behoefte aan te 
hebben, 28% wil graag meedoen en 30% geeft aan misschien mee te willen doen. De respon-
denten die aangeven niet mee te willen doen, geven vaak als reden hier geen tijd voor te hebben. 
De bewoners die misschien willen deelnemen, laten het vooral afhangen van wat voor actie het is. 
Op de vraag in wat voor acties de respondenten het meest geïnteresseerd zijn, werd geen een-
duidig antwoord gegeven. 27% koos voor creatieve acties, 19% voor acties met kinderen, 16% 
voor een deelname aan de verkeerscommissie en 14% voor gezellige bijeenkomsten in de vorm 
van feestjes. In vergelijking met Zeerijp lijken acties met kinderen in Zijldijk minder populair te zijn. 
Interessant is de groep die in Zijldijk aangeeft interesse te hebben in deelname aan een verkeers-
commissie, aangezien Zijldijk nog geen verkeerscommissie heeft. Wellicht ligt hier een kans voor 
de toekomst.

Tot slot werd de bewoners gevraagd op welke wijze zij op de hoogte gehouden wilden worden 
van de ontwikkelingen van de verkeersveiligheid in het dorp. Hierbij konden zij meerdere opties 
aangeven. Maar één deelnemer gaf aan hier geen behoefte aan te hebben. Net als in Zeerijp ont-
vangen de bewoners van Zijldijk het liefst de informatie via het dorpskrantje (87%), gevolgd door 
de mail (22%) en als minst favoriet (14%) werd het buurthuis opgegeven. Eén respondent gaf aan 
graag informatie via facebook te ontvangen.

6.4 Resultaten verkeersklachten 
Naast het aanvullend onderzoek is er ook gekeken naar het aantal verkeersklachten dat binnen-
gekomen is bij de gemeente Loppersum. Over de gehele gemeente is een lichte stijging ten zien 
ten opzichte van vorig jaar, maar in Zijldijk is het aantal ongeveer gelijk gebleven en in Zeerijp is 
dit afgenomen. De daling van het aantal klachten in 2017 in Zeerijp is noemenswaardig, omdat dit 
is ook het jaar is waarin het project liep. Waar in 2016 nog een flinke stijging was te zien, blijkt dat 
aantal in het jaar 2017 te zijn afgenomen. De daling is niet alleen ten opzichte van vorig jaar, maar 
ook een lichte daling ten opzichte van de jaren daarvoor. In Zeerijp is het interventietraject wat 
betreft uitgevoerde interventies en continuïteit ook het best geslaagd, wat het aannemelijk maakt 
dat het traject bewoners aan het stuur en / of andere onderdelen van het project Agrologistiek 
hier invloed op hebben gehad. 

Tabel 6.8 Aantal verkeersklachten binnengekomen bij de gemeente Loppersum

Zeerijp Zijldijk Loppersum totaal

2014 11 0 45
2015 11 3 89
2016 18 4 68
2017 8 3 77
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7. Conclusie 
Het doel van het interventietraject Bewoners aan het stuur was om bewoners te activeren en zelf 
mede-probleemeigenaar te maken. Daarbij heeft de gemeente Loppersum het doel om de erva-
ren snelheidsproblemen voor alle bewoners in de dorpen Zeerijp en Zijldijk te verminderen. 

Wat betreft het activeren van bewoners kan gesproken worden van een aantal successen: het 
vormen van een werkgroep met slagkracht en de stap om deze groep verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor eigen oplossingen. Een externe partij met expertise op het gebied van sociale- 
(HG) en verkeers-interventies (VVN) wordt hierbij door bewoners gewaardeerd. Los van de ex-
pertise zorgt dit voor een veilige sfeer, waarbij nadruk ligt op eigen oplossingen. Uit de interviews 
blijkt dat de leden van de werkgroep verwachten dat de aanwezigheid van de gemeente een 
minder positieve uitwerking zou hebben gehad, niet in de laatste plaats doordat de aandacht dan 
verschoven kan worden naar de gemeente die verantwoordelijk geacht wordt en met oplossingen 
dient te komen. De aanwezigheid van de gemeente wordt dan ook afgeraden.

Bij de uitvoering van eigen interventies blijkt het garanderen van continuïteit van cruciaal belang. 
De faciliterende en controlerende rol die de HG vervulde in de ontwerpfase, moet worden over-
genomen door de bewoners zelf, zoals dat in Zeerijp is gebeurd. Gebeurt dit niet, dan is er een 
risico dat de initiatieven na beginfase niet worden doorgezet. 

Wat betreft het doel van de gemeente om de ervaren snelheidsproblemen te reduceren, kan nog 
geen definitieve conclusie worden getrokken. Op dit moment is er op basis van het aanvullend 
onderzoek buiten de werkgroep geen grote verandering te zien in de mate waarin overlast wordt 
ervaren. Daarentegen blijkt het aantal klachten dat de gemeente krijgt, in elk geval in Zeerijp, ver-
minderd te zijn. Dit terwijl er in de rest van de gemeente Loppersum een stijging te zien is. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de bewoners die voorheen klaagden bij de 
gemeente, dezelfde bewoners kunnen zijn als de bewoners die actief geparticipeerd hebben in dit 
traject. Dit lijkt een logische aanname, omdat bewoners aangaven tijdens de sessies te klagen bij 
de gemeente. Vanuit de literatuur weten we dat een ‘gevoel van invloed hebben’ ertoe kan leiden 
dat mensen een probleem als minder groot of in ieder geval veranderbaar zien. Helaas is het niet 
expliciet aan de deelnemers gevraagd, maar het is mogelijk dat dit gevoel van invloed (ook wel 
self-efficacy genoemd) toegenomen is bij de leden van de werkgroep. Het is niet zo dat de rest 
van het dorp dit ook zo voelt, zoals blijkt uit het aanvullend onderzoek, maar het is mogelijk dat 
dit vooral is toegenomen bij de werkgroep en dit zijn wellicht ook de bewoners die voorheen naar 
gemeente belden met klachten. 

Een verklaring waarom er nog geen verandering te zien is in de rest van het dorp, is dat de aan-
pak van snelheidsproblemen in dorpen vaak één van de lange adem is, waarbij niet één, maar 
meerdere interventies die elkaar afwisselen doorslaggevend zijn voor uiteindelijk succes. Dit 
wordt ook onderschreven door de experts van VVN. Daarnaast is een aantal van de interventies 
in beide dorpen nog niet uitgevoerd. De tijd zal moeten leren of een continue aanpak, zoals die in 
ieder geval in Zeerijp is gerealiseerd, op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen als het gaat 
om daadwerkelijke snelheidsvermindering. 
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Bijlagen
Bijlage 1: De vragenlijst die gebruikt is bij de voormeting

Welkom bij het onderzoek naar de verkeerssituatie in Zijldijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool Groningen.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Uiteraard zal met de verkregen 
resultaten
vertrouwelijk omgegaan worden. Dit betekent dat in de presentatie ervan geen gegevens zullen 
staan die naar u herleidbaar zijn. Ook anonimiseren we de data voordat de verwerking ervan 
plaatsvindt. We stellen uw bijdrage aan dit onderzoek zeer op prijs!

1. In welke straat woont u?

2. Wat is uw huisnummer?

3. Wat is uw e-mailadres?

4. Wat is uw naam?

5. Wat is uw leeftijd?

6. Wat is uw geslacht?
  O Man O Vrouw

7. Wat zijn uw ervaringen op het gebied van de verkeersveiligheid in Zijldijk?
  O Ik ervaar geen problemen op het gebied van de verkeersveiligheid in Zijldijk
  O Zelf ervaar ik de volgende problemen:

8.  Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe ernstig u de verkeersproblematiek in Zijldijk 
ervaart (waarbij 1 helemaal niet ernstig is en 10 heel ernstig)
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9. Kunt u aangeven wat voor soort voertuigen er volgens u voor overlast zorgen?
  O Auto’s Busjes
  O Vrachtwagens 
  O Landbouwvoertuigen 
  O Zwaar vrachtverkeer
  O Anders (geef nadere toelichting)

10. De verkeersoverlast komt voornamelijk van:
  O Bewoners van Zijldijk
  O Verkeer van buiten Zijldijk 
  O Beide

11. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen?

Volledig 
mee oneens

Mee oneens
Enigszins 

mee oneens
Enigszins 
mee eens

Mee eens
Volledig 

mee eens
De meeste bewoners 
van Zijldijk houden 
zich aan de maximum 
snelheid

     

Wij hebben als bewo-
ners van Zijldijk invloed 
op de (verkeers)proble-
matiek in ons dorp

     

In Zijldijk rijden mensen 
vaak te hard

     

De snelheid waarmee 
door Zijldijk gereden 
wordt is veel te hard

     

Ik houd mijzelf hier 
altijd aan de maximum 
snelheid

     

12. Als het aan mij lag zouden mensen in Zijldijk maximaal 

    km/h mogen rijden.

13.  Stel, u wordt morgenochtend wakker en niemand klaagt meer over verkeersproblemen in Zijl-
dijk. Wat zou er dan veranderd zijn? En hoe is dat gebeurd?
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14.  Om inzicht te krijgen in wat voor mensen met onze acties meedoen, willen we u vragen om 
aan te geven of u denkt dat u onderstaande eigenschappen bezit. Mocht u de vragen niet wil-
len beantwoorden, dan kunt u het rondje in de laatste kolom aanvinken. Met het beantwoor-
den van deze vraag helpt u ons in de zoektocht waar, wanneer en bij wie een dergelijke actie 
in goede aarde zal vallen. 
 
We maken hier gebruik van een bestaande vragenlijst die aan kracht verliest als we er wijzi-
gingen in aanbrengen. Sommige vragen kunnen vreemd overkomen, omdat wellicht de ene 
eigenschap wel van toepassing is en de andere niet. De meeste mensen vullen de vragenlijst 
dan ook “op hun gevoel” in.  
 
Met deze vragenlijst kunnen wij een globaal beeld van een groep deelnemers verkrijgen en 
zeker niet een concrete beschrijving van een individu.  
 
Uiteraard worden deze antwoorden anoniem verwerkt. Uw antwoorden worden zeer gewaar-
deerd.

 
Helemaal 

mee 
oneens

Helemaal 
mee 
eens

Weet niet 
/ wil niet 
zeggen

Enthousiast, extravert       

Kritisch, iemand die snel de discus-
sie aangaat

      

Betrouwbaar, gedisciplineerd       

Nerveus, snel van slag       

Iemand die open staat voor nieuwe 
evaringen, extravert

      

Gereserveerd, stil       

Empatisch, warm       

Slecht georganiseerd, niet nauwge-
zet

      

Kalm, emotioneel stabiel       

Iemand die zich aan de regels houdt, 
conventioneel
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15. Heeft u interesse in:

Desinteresse
Enigszins de-

sinteresse
Neutraal

Enigszins 
interesse

Veel interesse

Techniek     

Milieu     

Creativiteit     

Burgerinitatieven     

Verkeersveiligheid     

Maatschappelijke 
vraagstukken

 Heeft u nog een toevoeging?

16.  Donderdag 24 november organiseren onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool 
Groningen om 20.00 uur een bijeenkomst over de verkeerssituatie in het dorpshuis. Alle be-
woners van Zijldijk zijn van harte welkom.  
Bent u van plan om te komen?

  O Ja
  O Nee 
  O Misschien

17.  U heeft aangegeven niet te komen. Graag zouden we willen weten wat hiervoor de reden is. 
Zou u dat hieronder willen aangeven?

18. U heeft aangegeven “misschien” te komen. Zou u dit antwoord hieronder willen toelichten? 
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Bijlage 2: Overzicht respons voormeting per straat 

Zeerijp Steekproefgrote Zijldijk Steekproefgrote
Borgweg 26 Fivelweg 23
Molenweg 11 Fivelpad 7
Noorderstraat/laan 9 Kalverstraat 4
Kampweg 4 Kolkweg 3
Eenrumweg 3 Schoolstraat 3
Middenlaan 2 Kolkholsterweg 1
Zuiderlaan 2 Onbekend 1
Woldweg 2
Kwekersweg 1
Terhornseweg 1
Onbekend 1
Totaal 62 Totaal 42
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Bijlage 3 Overzicht van de ervaren overlastplekken per straat

Tabel 1 Overzicht van de ervaren overlast per onderdeel van de steekproef in Zeerijp
Steekproef
Borgweg ( n=14)

Steekproef
Molenweg (n=4)

Overige straten 
(n=11)

Totaal

Borgweg 13 1 10 24
Molenweg 2 4 2 8
Eenrumweg 2 1 3
Lopsterweg 4 1 5
Woldweg 1 2 3

NB. Bovenstaande aantallen zijn kleiner dan de steekproef bij de andere vragen omdat deze 
vraag niet verplicht was. Ook konden respondenten meerdere antwoorden gegeven vandaar dat 
het totaal aantal plaatsen hoger is dan de respons. 

Tabel 2 Overzicht van de ervaren overlast per onderdeel van de steekproef in Zijldijk
Steekproef
Fivelpad (n=6)

Steekproef Fivelweg 
(n=13)

Overige
Straten (3)

Fivelweg 5 13 3

NB. Bovenstaande aantallen zijn kleiner dan de steekproef bij de andere vragen omdat deze 
vraag niet verplicht was. Ook konden respondenten meerdere antwoorden gegeven vandaar dat 
het totaal aantal plaatsen hoger is dan de respons. 
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Bijlage 4: De vragenlijst die gebruikt is bij de nameting

Welkom bij het onderzoek naar de verkeerssituatie in Zijldijk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Het invullen van de vragenlijst 
zal ongeveer 10 minuten duren. 

Uiteraard zal met de verkregen resultaten vertrouwelijk worden omgegaan. Dit betekent dat in de 
presentatie ervan geen gegevens zullen staan die naar u herleidbaar zijn. Ook anonimiseren wij 
de data voordat de verwerking ervan plaatsvindt. 

Wij stellen uw bijdrage aan dit onderzoek zeer op prijs! 

1. In welke straat woont u? 

2. Wat is uw huisnummer? 

3. Wat is uw naam?

4. Wat is uw leeftijd?

5. Wat is uw geslacht?
  O Man O Vrouw

6. Wat zijn uw ervaringen op het gebied van de verkeersveiligheid in uw dorp? 
  O Ik ervaar geen problemen op het gebied van de verkeersveiligheid in Zijldijk. 
  O Zelf ervaar ik de volgende problemen:

7.  Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe ernstig u de verkeersproblematiek in Zijldijk 
ervaart (waarbij 1 helemaal niet ernstig is en 10 heel ernstig)  

8.  De verkeersoverlast komt voornamelijk van: 
  O Bewoners van Zijldijk
  O Verkeer van buiten Zijldijk
  O Beide  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9. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen?

Volledig 
mee oneens

Mee oneens
Enigszins 

mee oneens
Enigszins 
mee eens

Mee eens
Volledig 

mee eens
De meeste bewoners 
van Zijldijk houden 
zich aan de maximum 
snelheid

     

Wij hebben als bewo-
ners van Zijldijk invloed 
op de (verkeers)proble-
matiek in ons dorp

     

In Zijldijk rijden mensen 
vaak te hard

     

De snelheid waarmee 
door Zijldijk gereden 
wordt is veel te hard

     

Ik houd mijzelf hier 
altijd aan de maximum 
snelheid

     

10. Als het aan mij lag zouden mensen in Zijldijk maximaal 

    km/h mogen rijden.

Enige tijd geleden zijn er bijeenkomsten geweest met betrekking tot de verkeersveiligheid in Zijl-
dijk in samenwerking met de Hanzehogeschool en VVN. 

11. Heeft u hierover gehoord? 
  O Ja, op de volgende manier: 

  O Nee

12. Heeft u deelgenomen?
  O Ja
 
  O Nee, omdat: 

13. Welke verandering(en) heeft u opgemerkt m.b.t de verkeersveiligheid in Zijldijk?
  O Komst gele poppetjes Victor Veilig 
  O 30 km stickers
  O Oprichting verkeerscommissie 
  O Stukjes in de dorpskrant
  O Anders, namelijk:
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14. Bent u zich door de hierboven ingevulde veranderingen meer bewust van uw snelheid? 

  O Ja, op de volgende manier:

  O Nee, omdat:

15.  Als er acties worden georganiseerd vanuit het dorp zelf met betrekking tot de verkeersveilig-
heid, zou u dan deel willen nemen? 

 Ja / Nee / Misschien, omdat: 

16. In wat voor acties zou u het meeste interesse hebben?
  O Acties in samenwerking met kinderen
  O Gezellige bijeenkomsten (bijvoorbeeld in de vorm van feestjes)
  O Creatieve acties
  O Deelname aan de verkeerscommissie van het dorp
  O Anders, namelijk: 

17.  Hoe zou u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de verkeersveiligheid in het 
dorp?

  O Niet, ik ben niet geïnteresseerd 
  O Via de dorpskrant
  O Via het buurthuis
  O Via de mail
  O Anders, namelijk: 

18. Wilt u benaderd worden voor eventuele deelname aan verkeersveiligheid acties? 

  O Ja, op de volgende wijze (Vul e-mail en/of telefoonnummer in) 

  O Nee, geen interesse

Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor uw deelname!
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