Fiets als een
echte Gentenaar
Met deze 8 tips fietst u vlot en veilig
1

WEES HOFFELIJK

2

GEEF UW RICHTING AAN

Verleen voorrang, stop aan een zebrapad en vertraag aan een bus- of tramhalte.
Zwaai of glimlach wanneer u voorrang verleent of krijgt. Wilt u iemand inhalen
of kruisen? Maak oogcontact met de voetganger, fietser of automobilist, en
gebruik uw fietsbel. U zult zien, uw fietsrit wordt een stuk aangenamer.

Wijs naar rechts of links wanneer u afslaat, zo weten achterliggers waar u
heen wilt.

3

RIJ DWARS OVER TRAMSPOREN

Gent telt heel wat tramsporen. Wanneer u er dwars over rijdt, kunt u niet
vallen. Remmen op tramsporen doet u beter niet bij regenweer.

4

HERKEN DEZE SPECIFIEKE
VERKEERSSITUATIES

A.
UITGEZONDERD

A. Voetgangersstraat: Tussen 11 en 18 uur mag u niet
door deze straat fietsen. U mag wel met de fiets aan de hand
door de straat wandelen.

C. Rechts door rood: Staat het licht op rood,
dan mag u toch rechtsaf of rechtdoor
rijden. U moet wel voorrang verlenen aan
andere weggebruikers.

5

B.

C.

FIETS OP SLOT
Een goed fietsslot is een onmisbaar attribuut. Bevestig uw fiets
steeds aan een vast object, en laat hem niet te lang in de openbare
fietsenstalling staan.
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INVESTEER IN UW FIETS...

7

... EN IN UZELF

8

ONTSPAN U, FIETSEN IS ZALIG

Goede remmen, een gesmeerde ketting, stevig opgepompte banden
en werkende fietsverlichting doen wonderen.

Niet verplicht, maar superhandig: regenjas of -broek, fluohesje en fietshelm!

U zult zien, de fiets is de snelste en goedkoopste manier
om u te verplaatsen in Gent.

www.facebook.com/gentfietst

V.U. Mieke Hullebroeck, stadssecretaris - Stadhuis - Botermarkt 1, 9000 Gent

B. Fietsstraat: In deze straat mag een automobilist niet
inhalen en hebt u als fietser voorrang op het verkeer
dat uit de zijstraten komt.

A, P

en vergunninghouders
van 18u - 11u

