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Park de Kieviet & Kievietsduin:
een 30 km zone!
Algemene regels binnen een 30 km zone
1.

Maximum snelheid van 30 km/uur voor iedereen

2.

Alle kruisingen zijn gelijkwaardig!

3.

Alle verkeer van rechts heeft voorrang, dus ook fietsers!

4.

Zo min mogelijk verkeersborden, alleen waar echt nodig

Wie rijdt er te hard?
Het is een veel voorkomend fenomeen dat de mensen die te hard rijden
in een 30 km zone, vaak juist de bewoners uit de buurt zelf zijn. Alle
maatregelen om de snelheid terug te dringen, zijn erop gericht dit
gedrag te veranderen.
Verkeersveiligheid begint bij u zelf!
Door rustig te rijden in Park de Kieviet & Kievietsduin wordt de
verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroot. Dit is plezierig voor ons
allen.
Hardrijders persoonlijk op hun rijgedrag aanspreken heeft het meeste
effect. Het is in ieders belang dat het verkeer in de woonwijk veilig is.
De Bewonersvereniging De Kieviet vraagt uw hulp:
Om Park De Kieviet & Kievietsduin verkeersveiliger te maken hebben
wij uw hulp nodig. Wij vragen daarom de bereidheid en het begrip van
alle bewoners en bezoekers van onze buurt om daaraan mee te werken:

= 30 km voor iedereen!
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Park de Kieviet & Kievietsduin:
a 30 km/h zone!
General rules within a 30 km/h zone
1.

Maximum speed is 30 km/h for everyone

2.

At all intersections traffic has equal right of way.

3.

All road users coming from the right have right of way,
including cyclists!

4.

A minimum of road signs, only where absolutely necessary

Who are the people that speed?
It is common knowledge that the people who speed in a 30 km/h zone
are often residents of that zone. All measures taken to reduce speeding
in the area are aimed at changing this behaviour.
Road safety is your responsibility as well!
The safety and habitability of Park de Kieviet & Kievietsduin are greatly
improved by adhering to the speed limit. This benefits everyone.
Personally addressing the speeders on their behaviour is the most
effective method. It is in everyone’s best interests that the roads in the
neighbourhood are safe.
Residents association De Kieviet is asking for your help:
We need your help to improve the road safety of Park de Kieviet &
Kievietsduin. Therefore, we ask for the cooperation and understanding
of all residents and visitors of our neighbourhood to make
Park de Kieviet & Kievietsduin a safer area:

= 30 km for everyone!
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