
Veilig
oversteken

Tip
Woont u in de buurt van een school en wilt u
een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in
uw wijk meldt u zich dan bij de school. U zult
met open armen ontvangen worden!

V E R K E E R S R E G E L A A R S  E N  V E R K E E R S B R I G A D I E R S

Al lijken de verkeersregelaar en verkeersbrigadiers
veel op elkaar, tussen beide zit een wereld van
verschil. Verkeersregelaars zijn bijvoorbeeld altijd
volwassen personen die namens de politie het
verkeer in veilige banen leiden. U kunt ze tegen-
komen als begeleiders van grote transporten, bij
wegwerkzaamheden en bij grote evenementen. U
herkent de verkeersregelaars aan hun oranje fluo-
rescerende jas of hesje met daarop in witte let-
ters het woord ‘verkeersregelaar’.

Verkeersbrigadiers hebben slechts één taak op
één plaats; bij een school regelen zij het veilig
oversteken. Zij mogen alleen het aankomende
verkeer een stopteken geven en moeten daarbij
het officiële stopbord bij gebruiken. Naast vol-
wassenen kunnen ook kinderen uit groep 7 en 8
brigadiers worden. U herkent ze aan de oranje-
kleurige jas met reflecterende banden en het
stopbord in de hand. Een verkeersbrigadier
maakt vaak gebruik van een draai-armsysteem
(een soort slagboom, die over de weg draait) om
de weg tijdelijk af te sluiten. Ook als ze deze
slagboom gebruiken moeten zij met het stop-
bord een stopteken geven.

Zowel verkeersregelaars als verkeersbrigadiers
worden officieel opgeleid, meestal door de poli-
tie, en officieel aangesteld door de burgemees-
ter. Daarmee krijgen ze de bevoegdheid om
namens de politie het verkeer of het veilig over-
steken te regelen. Een aanwijzing van een ver-
keersregelaar of een stopteken van een verkeers-
brigadier moet u dan ook opvolgen. Doet u dat
niet dan pleegt u een strafbaar feit, waarvoor u
een bekeuring kunt krijgen. 


