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Voetgangers
Je plaats op de openbare weg
-

-

-

Waar moet je stappen of fietsen?
o Als het kan op het voetpad langs de huizenkant of op een berm stappen.
o Langs de rechterkant op een pad stappen.
o Met je fiets aan de hand, rechts op de rijbaan stappen.
Rolschaatsers of steppers zonder motor, jonger dan 16, gebruiken het voetpad of de berm en als
dat niet kan het fietspad. Is geen van de drie aanwezig, dan is het verboden, behalve in
woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers, op wegen voor
landbouwverkeer, in voetgangerszones en in speelstraten.
Hindernissen op het voetpad zoveel mogelijk langs de huizenkant voorbijgaan. Het gaat om
gewone hindernissen (een fiets, vuilniszak…) die je dagelijks kan tegenkomen op het voetpad.

Oversteken
-

-

Stoppen alvorens over te steken! Nooit zomaar de straat over lopen of fietsen.
Altijd recht oversteken.
Oversteken op een zebrapad! Als er op maximum 30 meter een zebrapad ligt, moeten ze dit
gebruiken.
Nooit oversteken in een bocht! Verder stappen/fietsen tot waar je een goed zicht hebt en waar
je zelf beter gezien wordt.
Oversteken tussen geparkeerde voertuigen doe je in principe niet, tenzij het echt niet anders
kan. Kinderen hebben immers geen zicht over auto’s heen. Het probleem is dubbel: de kinderen
zien het verkeer niet en de bestuurders zien de kinderen niet.
Soms kunnen kinderen niet anders dan tussen geparkeerde auto’s oversteken:
o eerst stilstaan op het voetpad en kijken of de auto’s niet zullen vertrekken,
o dan het voetpad verlaten, maar opnieuw stoppen aan de kijklijn (de linkerkant van
de auto’s),
o dan pas oversteken zoals gewoonlijk.

Wandelen in groep
-

Als groep blijf je steeds bij elkaar.
De groep steekt pas een straat over als iedereen klaarstaat om over te steken.
Als de groep een straat oversteekt, kijkt ieder kind goed uit.
Een wandeling in groep is niet het moment om te spelen.
Als de groep wil overleggen, zorgen ze dat ze op een veilige plaats staan.
De groep wandelt steeds op het voetpad als er één is.
De groep steekt enkel over op plaatsen waar het mag.
Niet lopen!
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Fietsers
-

-

Op het fietspad of rechts op de rijbaan fietsen als er geen fietspaden zijn.
Kinderen tot 9 jaar mogen met een kinderfiets (wieldiameter tot 50 cm) op het voetpad rijden als
ze voetgangers niet in gevaar brengen.
Het gebruik van de versnellingen oefenen.
Leren omkijken zonder te slingeren.
Leren de arm uitsteken bij het veranderen van richting.
Leren links afslaan:
o rechts houden,
o omkijken,
o teken geven met je linkerarm,
o met een brede bocht links afslaan,
o meteen weer rechts rijden,
o meteen weer je beide handen aan het stuur houden.
Leer voorrang aan rechts geven.
Leer langs rechts afstappen. Het is gemakkelijker en veiliger (kant van het voetpad).
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