Welkom
in de

10 tips voor veilig gebruik van de fietsstraat
Deze fietsstraat is een belangrijke fietsroute waar auto’s te gast mogen zijn. Omdat de fietsstraat vooral
gebruikt wordt door fietsers krijgen zij de ruimte op de brede rode asfaltstroken.
Voor alle bestuurders (automobilisten, brommerrijders e.d.) geldt een maximum snelheid van 30 km per uur.
Automobilisten
1 	Pas de snelheid aan aan de situatie en geef fietsers de ruimte. De positie van de auto is in de fietsstraat
ondergeschikt aan die van de fiets.
2 	Passeer alleen als er voldoende ruimte is.
3 	Gebruik altijd de richtingaanwijzers bij afslaan of inparkeren en maak oogcontact met fietsers zodat je
controleert dat zij jou zien.
4 	Als je parkeert: Kijk altijd in je spiegel en over je schouder vóór je uitstapt. Attendeer passagiers op
eventuele fietsers.
5 	Fietsers rijden op de asfaltstrook, dus niet altijd uiterst rechts.
6 	Als je een fietsstraat nadert moet je meestal voorrang verlenen (uitritconstructie).
Brommers, snorfietsen, speedpedelecs, racefietsers etc.
7

Pas je snelheid aan aan de situatie, je mag maximaal 30 km per uur rijden.

Fietsers
8 	In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals in die straat is aangegeven - hetzij met verkeersborden,
hetzij met verkeerstekens op het wegdek.
9

Volgens de wet mogen er maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen, dit geldt dus ook in een fietsstraat.

10 	Als er in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang,
dus ook fietsers.

Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl/veilig-gedrag
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fietsstraat

Maak een punt
van nul
verkeersslachtoffers

10 verkeersveilige tips
1

Vertrek op tijd. Zo voorkom je haast onderweg.

2

Wees alert en rij met een veilige snelheid, ook in de woonwijk.

3	
Wees goed zichtbaar in het verkeer. Let op goede verlichting, reflectie en zichtbare
kleding.
4

Ga uitgerust en nuchter op weg. Toch drinken of drugs gebruiken?
Regel een Bob!

5

Hou altijd rekening met anderen in het verkeer, en geef elkaar de ruimte.

6

Fiets Mono, rij Mono: hou je aandacht bij het verkeer, laat je smartphone in je tas!

7 	Wees een voorbeeld in het verkeer. Andere weggebruikers, ook kinderen, zien
wat je doet!
8 	Meerijden, achterop of in de auto? Altijd bij een nuchtere en goed uitgeruste
chauffeur!
9

Stop voor rood, en als het kan ook voor oranje!

10 	Zegt het voort en laat zien dat je je sterk maakt voor veiligheid in het verkeer.
Hoe? Kijk op www.maakeenpuntvannul.nl/ik doe mee

Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl/veilig-gedrag

