
Verkeersplan opstellen 

•  Verkeersmaatregelen: gaat u tijdens uw evenement wegen afsluiten, verkeers-
 regelaars inzetten of heeft uw evenement een hoog bezoekersaantal? Dan zult u een 
 verkeersplan en verkeerstekening bij uw aanvraag evenementenvergunning moeten 
 toevoegen. Onder het kopje verkeersplan en verkeerstekening staat wat er in deze 
 documenten moet staan.

Verkeersplan en verkeerstekening
Evenementen kunnen door hun omvang en inhoud veel invloed hebben op het verkeer. 
Daarom moet bij evenementen een verkeersplan worden opgesteld, met daarbij ook een 
verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de bezoekers/deelnemersstromen te regelen en 
de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te 
beperken.

De volgende onderdelen moeten worden ingeleverd bij het afsluiten van wegen en 
parkeervoorzieningen i.v.m. een evenement
A.  Verkeersplan
B.  Verkeerstekening

AD A. Verkeersplan
In het verkeersplan moeten de volgende aspecten te worden uitgewerkt/beschreven:
•  Bezoekers/deelnemers evenement
-  Geef aan op welke wijze bezoekers/deelnemers naar het evenement komen 
 (auto, fiets, openbaar vervoer, te voet). Maak hiervan ook een verdeling in percen-
 tages;
- Geef aan of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen wordt gestimuleerd en op 
 welke manier;
-  Geef de aan- en afvoerroutes aan voor bezoekers/deelnemers/organisatie 
 (bevoorrading).
Het is wenselijk om voertuigen van fietsers en voetgangers te scheiden zodat menging 
van deze verkeersstromen voorkomen wordt (bevorderen veiligheid).

•  Afsluitingen en omleiding
-  Geef aan of er gebruik gemaakt wordt van de rijbaan en/of parkeerruimte;
-  Geef aan welke weg(en) en/of parkeerruimte moeten worden afgesloten voor verkeer 
 en op welke data en tijdstippen (houd rekening met op- en afbouwen);
-  Geef aan hoe de omleidingsroute voor het (doorgaand) verkeer loopt 
 (als wegen worden afgesloten).

•  Overige verkeersmaatregelen
-  Geef aan op welke wegen overige verkeersmaatregelen moeten worden genomen, 
 denk aan:
-  Parkeer- en stopverbod;
-  Éénrichtingsverkeer;
-  Snelheidsbeperking;
-  Bewegwijzering.



-  Geef aan of en op welke wegen de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is 
 (inclusief data en tijden). De organisatie zorgt voor voldoende verkeersregelaars. De 
 politie bepaalt uiteindelijk in overleg de plaatsen en het aantal verkeersregelaars. 
 Verkeersregelaars moeten, voordat zij kunnen worden aangesteld door de burge-
 meester, een instructie volgen. De organisatie zorgt ervoor dat hun verkeersregelaars 
 de instructie hebben gevolgd. De organisatie zorgt ervoor dat de juiste wettelijk 
 verplichte kleding voor verkeersregelaars gedragen wordt. De organisatie verzekert 
 alle verkeersregelaars tegen risicoaansprakelijkheid.
 Meer informatie is te vinden op: https://www.verkeersregelaarsexamen.nl
 
•  Parkeren
-  Geef aan welke parkeergelegenheden voor auto’s beschikbaar zijn en hoeveel;
-  Geef de locaties en aantallen aan van de fietsparkeergelegenheden.

•  Calamiteitenroutes en bereikbaarheid hulpdiensten
-  Geef aan wat de calamiteitenroutes zijn van de brandweer, ambulance en politie.
 Gedurende uw evenement moet u bij straatafsluitingen steeds een vrije doorgang te 
 garanderen, vrij van obstakels over een breedte van 5 meter
•  Verkeersvoorlichting
-  Geef aan hoe deelnemers, bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht worden over 
 stremmingen, parkeerfaciliteiten en andere verkeersmaatregelen; (bijvoorbeeld met 
 vooraankondigingsborden)
-  Geef aan welke informatie wordt gecommuniceerd en van welke communicatie-
 middelen gebruik wordt gemaakt.

Plaatsen/verwijderen borden:
•  wanneer worden de borden geplaatst en verwijderd?
•  wie gaat de borden plaatsen?
•  worden er ook borden geplaatst langs een provinciale weg of Rijksweg? Wanneer dit 
 het geval is, is er ontheffing aangevraagd bij de provincie en/of Rijkswaterstaat?
•  zijn er ook afzettingen van provinciale wegen of Rijkswegen nodig? 
 Heeft de provincie/Rijkswaterstaat toestemming verleend?
Voor diverse verkeersborden en afsluitingen moeten verkeersbesluiten genomen wor-
den, dus de verkeersplannen moeten op tijd ingeleverd worden om aan de termijnen te 
voldoen. Denk hierbij aan een termijn van tenminste drie maanden.

AD B. Verkeerstekening
Deze moet op een duidelijke ondergrond met duidelijk zichtbaar de straatnamen opge-
maakt te worden. 


