
Gouden tips voor fi etsers

Durf fi etsen! We zitten al zoveel in de wagen. Fietsen is plezant, zeker 
als het samen kan met vrienden. Hoe meer fi etsers, hoe minder auto’s, da’s toch 
simpel. Fietsen is gezond en goedkoop. Bovendien weet jij als fi etser dat je altijd 
meer uitgeslapen en fi tter op school aankomt dan je autozittende vrienden. Fiets 
zelfverzekerd en veilig, dat is de max!

Fiets veilig! Kies een veilige route. Niet alleen op fi etspaden kan je veilig 
fi etsen. Ook in rustige woonstraten of landbouwwegen is het veilig en leuk om te 
fi etsen. 

Fiets in groep! Spreek met je vrienden af hoe je gaat fi etsen. Fietsen 
in groep is slim, want je valt meer op. Het is natuurlijk ook gewoon leuk. Samen 
rijden gebeurt ook in een fi etspool. 

Remmen OK? Lichten OK? OK!

Pimp je fi ets! Zorgt dat hij steeds in orde is. Geef toe, bergaf zonder 
remmen is niet altijd een pretje. 

Laat je zien! Een fi etser zonder licht of fl uorescerend materiaal zie je 
gewoon niet rijden. Dus wees een heer en refl ecteer!  Een fi etshelm is er in de 
eerste plaats voor je eigen veiligheid, ook al is het niet altijd ‘neig’. 

Je rijdt niet alleen! Is er een fi etspad? Gebruik het!  Naast elkaar 
fi etsen mag in de bebouwde kom maar ook het andere verkeer moet de straat 
kunnen gebruiken. Respecteer de medefi etsers, voetgangers en automobilisten. 

Let zeker goed op voor auto- of vrachtverkeer dat rechts afslaat. Omwille van de 
dode hoek kan de bestuurder je niet altijd even goed zien. Maak oogcontact met 
de bestuurder. Als jij de bestuurder niet kan zien, kan hij jou ook niet zien. 

Waar fi etsen? Als er fi etspaden voorzien zijn, dan moet 
je deze als fietser gebruiken! Een fietspad herken je door het 
blauwe verkeersbord (verkeersbord D7) of door de afbakening door 
evenwijdige, witte ononderbroken lijnen. Er zijn verschillende soorten 
fietspaden: aanliggende, vrijliggende, tweerichtingsfietspaden, 
fi etswegen… Ook op het fi etspad moet je steeds rechts rijden. 

Een fi etssuggestiestrook is geen fi etspad. Voor deze strook is meestal een 
andere kleur of een ander materiaal gebruikt. De strook maakt vooral aan de 
andere weggebruikers duidelijk dat ze rekening moeten houden met eventuele 
fi etsers op deze strook. 

Wanneer er geen fi etspad of -suggestiestrook is, moeten fi etsers op de rijbaan 
rijden. Je moet dan zoals alle andere bestuurders rechts rijden. Aarzel niet om 
je plaats op de weg in te nemen. Tekort in de goot of tegen de voetpadrand is 
gevaarlijk voor valpartijen, fi ets dan ook ongeveer op een halve meter van de goot. 
Bovendien moet je goed uitkijken voor openslaande autoportieren! Blijf steeds 
zo veel mogelijk in rechte lijn fi etsen, zo ben je beter zichtbaar. Ben je jonger dan 
9 jaar? Dan mag je op de stoep fi etsen. 

Met je fi ets tegen de richting rijden in eenrichtingsstraten is toegestaan 
mits verkeersborden dit aangeven. De technische benaming is 
beperkt eenrichtingsverkeer (BEV). Mag je als fi etser tegen de 
richting in de straat, dan zal je deze borden zien staan (bord C1 en 
M1). Wees er extra voorzichtig voor tegenliggend verkeer! 

In Ronse centrum zijn er ook eenrichtingsstraten, die niet 
beperkt zijn. Dan zie je alleen het bord C1. Hier mag je niet tegen de 
richting fi etsen. 

In Ronse zijn er heel wat rotondes. Deze rotondes zijn aangeduid op de 
kaart. Bij het oprijden van een rotonde geef je voorrang aan weggebruikers op de 
rotonde. Je ziet de haaientanden staan, die duidelijk aangeven dat je moet stoppen 
en voorrang verlenen. Is er een fi etspad, gebruik dat dan. Is er geen en moet je 
op de rijbaan fi etsen, fi ets dan niet uiterst rechts op de rotonde, maar maak jezelf 
goed zichtbaar. Automobilisten die willen afslaan, moeten doorgaande fi etsers op 
de rotonde voorrang geven. Omdat dit niet altijd gebeurt, kan je als fi etser dan best 
vertragen en zo nodig je voorrang afgeven in plaats van aangereden te worden!

Waar stappen? Als voetganger stap je op de stoep, verhoogde bermen 
of op voorbehouden plaatsen die met een verkeersbord zijn aangeduid. Niets van 
dit alles? Dan moet je op bermen, parkeerzones of fi etspaden stappen. Let op: 
(brom)fi etsers hebben hier voorrang! 

Oversteken? Wil je de weg over? Maak dan gebruik van beveiligde 
oversteekplaatsen: een zebrapad, aan verkeerslichten, bij een gemachtigde 
opzichter of een politieagent. Zie je binnen de dertig meter een zebrapad, dan 
moet je dit zebrapad gebruiken. Bij een zebrapad heb je voorrang, maar maak altijd 
oogcontact met de aankomende bestuurders. Steek pas over als het duidelijk is 
dat die zullen stoppen. Doe dit voor de twee rijrichtingen en wees extra aandachtig 
bij meerdere rijstroken.

Skaters? Als skateboarder volg je dezelfde regels als voetgangers. Jonger 
dan 16? Dan rijd je op de stoep/berm of op het fi etspad als er geen stoep/berm 
aanwezig is. Ouder dan 16? Skaten op het fi etspad is dan de boodschap.  

Fietser of voetganger: wees steeds op je hoede voor onoplettende 
autobestuurders bij garages, parkings of opritten!

V.u.: Stadsbestuur Ronse, Luc Dupont, Grote Markt 12, 9600 Ronse.

Iedereen stappen en fi etsen = minder auto’s aan de schoolpoort. Dat 
maakt het verkeer veiliger en milieuvriendelijker. Deze schoolroutekaart 
wil de meest veilige routes naar school aanbevelen waar je als stapper 
of fi etser kan op aansluiten. Bovendien vind je er tips om veilig en 
aangenaam naar school te stappen of te fi etsen.

Schooltas op de rug en… op weg! Da’s cool!!
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daar werken we samen aan!
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Schoolroutekaart Ronse

Samen op weg voor een veilig Ronse

Op de veemarkt is er een fi etspad. 
Hier moet je vooral opletten voor 
op- en afritten van de parkings. 
Op de rotonde is een fi etspad. 
Kijk hier uit voor de afslaande 
voertuigen.

Ronse centrum

- De stad Ronse stimuleert samen met de Vlaamse Overheid veilig 
en duurzaam naar school gaan en ondersteunt de scholen bij allerlei 
educatieve activiteiten.      

- De politie houdt een oogje in het zeil op gevaarlijke punten. 

- De gemachtigd opzichters en de gemeenschapswachten helpen 
bij het oversteken in de schoolomgeving. De gemeenschapswachten 
staan ook in voor fi etsgraveeracties op de scholen.

- Iedere weggebruiker moet zich hoffelijk en verantwoordelijk 
gedragen.

- Fietsers en stappers houden zich aan de verkeersregels zodat 
iedereen zich veilig en comfortabel kan verplaatsen. 

- Automobilisten moeten stoppen aan een zebrapad wanneer 
voetgangers aanstalten maken om over te steken. 

- Automobilisten moeten zich aan de school parkeren volgens 
de voorschriften en niet vlak voor de schoolpoort.

Op deze kaart vind je een overzicht van alle knelpunten en de groene, veilige 
routes naar de scholen. Daarnaast zijn alle oversteekplaatsen met toezicht 
aangeduid. Bekijk ook zeker de tips voor voetgangers en fi etsers. Alle scholen 
vind je genummerd in de legende en op de kaart terug. 

Nu kan je veilig op weg naar jouw school!

Rond de Kleine Markt is het veilig fi etsen. 
Let hier wel op dat je niet in alle straten 
in de twee richtingen mag fi etsen.

Dit is een druk punt. 
Kijk als fi etser goed uit, 
maar maak jezelf voldoende 
zichtbaar en neem je plaats in 
op de weg. 

Kom je van de Oude Vesten, dan 
moet je voorrang geven. Omwille 
van de drukte, houd je hier best 
volledig halt en kijk goed uit bij 
het oversteken. 

Dit is een kruispunt waar je als fi etser 
duidelijk je plaats moet innemen om 
je zichtbaar te maken. Kijk goed uit 
bij het afslaan en het oversteken. 
Denk ook aan de voorrang van rechts.

De Zonnestraat is een zeer 
drukke voorrangsweg.
Let goed op als je deze 
oversteekt.

Heb op dit kruispunt aandacht 
voor de voorrang van rechts. 
Neem duidelijk je plaats in als fi etser, 
zodat je gezien wordt.

Dit is een druk kruispunt met 
verkeerslichten. Maak je zelf 
als fi etser goed zichtbaar 
op dit kruispunt en neem je 
plaats in op de weg. 
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Dit is een van de rotondes in Ronse. 
Hier is een afgescheiden fi etspad. 
Op deze rotonde heb je voorrang, 
ook op het afslaande verkeer. 
Let hier toch goed op en zorg ervoor 
dat de bestuurder jou gezien heeft!
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STAP veilig, FIETS veilig
 wees cool!

 1  St. Antoniuscollege - hoofdschool
 2  St. Antoniuscollege - wijkafdeling Aatstraat
 3  St. Antoniuscollege - wijkafdeling Klijpe
 4  Decrolyschool - hoofdschool
 5  Decrolyschool - wijkafdeling Floreal
 6  Decrolyschool - wijkafdeling  
  Vangrootenbruelstraat
 7  Decrolyschool - wijkafdeling Marijve
 8  Decrolyschool - wijkafdeling Broeke
 9  Decrolyschool - wijkafdeling Germinal
 10  Sancta Maria Kleuterschool
 11  Sancta Maria Lagere school
 12 GVB Glorieux - hoofdschool
 13  GVB Glorieux - wijkafdeling St-Pieter
 14  KSO Glorieux
 15  KA-IPB 
 16  Wielerschool

Scholen Ronse

Dit is een druk kruispunt. De auto’s 
komende uit de Berchemsesteenweg 
hebben wel wat snelheid. Kijk hier goed 
uit als je wil oversteken. 

Hier geldt voorrang van rechts. 
Omwille van de slechte zichtbaarheid 
vertraag je of stop je best. 

Dit is een druk kruispunt. 
Let hier goed op als je wil oversteken 
en verleen voorrang aan rechts. 
Denk ook aan de eenrichtingsstraten!

De Elzeelsesteenweg is een drukke 
weg zonder zebrapad. Om deze weg 
over te steken, stap je best af, en ga 
met de fi ets aan de hand over. 

Maak jezelf goed zichtbaar als fi etser. 
Om de weg veilig over te steken, 
stap je best af en ga met de fi ets aan 
de hand over het zebrapad. Als je van Hemelberg/Broeke komt en 

je wil naar de Glorieuxlaan, moet je hier 
de hoofdweg kruisen. Hier passeert veel 
en zwaar verkeer. Kijk hier dus goed uit. 
Stap eventueel af en steek over via het 
zebrapad. 

GOG
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