
 

Veilig Bereikbaar Drenthe is een uiting van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Het VVBD is een provinciaal 

samenwerkingsverband tussen de Drentse overheden en partners op het gebied van verkeer en vervoer.  

 

Geachte heer/mevrouw,  
 
Kijk binnenkort niet gek op als u langs de P.W. Janssenlaan een snelheidsdisplay (smileybord) 
ziet staan. Dat bord staat er niet zomaar. Het moet helpen om de gereden snelheid in het 
dorp omlaag te brengen. Dat is belangrijk, want het blijkt dat mensen er geregeld te hard 
rijden. Dat is erg gevaarlijk en zorgt er ook voor dat mensen zich onveilig voelen. Misschien 
herkent u dat gevoel wel, als buurtbewoner. Via deze brief roepen we u en de rest van de 
buurt op om de gemiddelde snelheid op het display in uw buurt zo laag mogelijk te houden. U 
helpt daarmee de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren én u maakt kans op een mooie 
prijs!  
 
Win een buurtbarbecue!  
De komende twee weken meet het snelheidsdisplay de snelheid van het passerende verkeer. 
We meten dit niet alleen bij u in het dorp, maar ook op twee andere locaties in Drenthe. De 
buurt die de gemiddelde snelheid zo laag mogelijk weet te houden, wint een geheel verzorgde 
buurtbarbecue!  
 
Samen voor een veilige en relaxte buurt  
De snelheidsdisplays zijn niet de enige manier waarmee we weggebruikers wijzen op hun 
rijsnelheid. In het dorp staan binnenkort ook twee green-graffiti-boodschappen op de straat.  
Green-graffiti is milieuvriendelijke krijtverf en blijft ongeveer drie weken zitten. De uiting 
vaagt vanzelf weer weg, bijvoorbeeld door regen. Wethouder Henk Doeven brengt deze green-
graffiti-boodschap op vrijdag 28 juni om 14.00 aan ter hoogte van de P.W. Janssenlaan 
huisnummer 8. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!   
 
Roept u vooral buurt- en dorpsbewoners op om relaxed te rijden. Zo zorgt u samen voor een 
veilige en relaxte buurt!  
 
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Anouk 
van Oosterhout, Team Verkeer en Vervoer provincie Drenthe, via telefoon: (0592) 36 55 10 of 
e-mail: a.vanoosterhout@drenthe.nl. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anouk van Oosterhout 
Provincie Drenthe 
Team Verkeer & Vervoer 
 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres  

17 juni 2019     
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