
Inleiding

Verkeersveiligheid is in Rotselaar prioriteit. Daarom 
werd het aantal fietsstraten het voorbije jaar flink 
uitgebreid. We willen fietsen aanmoedigen en een 
veilig netwerk van fietswegen uit te bouwen door 
logische verbindingen tussen fietsstraten en Trage 
Wegen.

Na realisatie en een proefperiode volgt uiteraard 
een evaluatie: enkele fietsstraten gaan weg, enkele 
worden toegevoegd en het eindresultaat wordt nu 
definitief, met gerichte handhaving door de politie.

De gemeente richt de fietsstraten beter in en 
voorziet extra belijning, infoborden en smileybor-
den die bestuurders op hun snelheid wijzen.

Omdat er soms nog wat onduidelijkheid heerst 
over de verkeersregels in de fietsstraten, zetten we 
de belangrijkste zaken nog eens op een rijtje. Wat 
moet je zeker onthouden? In een fietsstraat komen 
fietsers op de eerste plaats.

Verkeersregels voor...

... alle weggebruikers

• De snelheidslimiet is 30 kilometer per uur 
   voor alle verkeer.

• Je respecteert de gewone voorrangsregels: 
   als er geen voorrangsborden of verkeers- 
   lichten staan, geldt de voorrang van rechts.

• Uiteraard respecteer je ook de ingevoerde een- 
 richtingsstraten (Wezemaalplein, Schoolstraat,  
 Kapelstraat).

... automobilisten en motorrijders

• Auto’s of moto’s mogen fietsers nooit  
    inhalen. Je blijft altijd achter fietsers.

• De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur 
    geldt altijd! Ook als er geen fietser voor je 
    rijdt.

... fietsers

• Je mag in een eenrichtingsstraat de hele 
    rijbaan gebruiken en in een tweerichtings- 
    straat het volledige rijvak in jouw richting.     
    De auto mag jou niet inhalen!

• Fiets je in een eenrichtingsstraat tegen de 
    richting, dan is het de bedoeling dat de auto 
    die van de andere kant komt steeds door kan.

• Als er een auto achter je rijdt, blijf je op  
    positie en rij je zo vlot mogelijk door. Als je 
    gaat stoppen of afdraaien, doe je tijdig teken.

Dit zijn officiële verkeersregels die bij niet-naleving 
bestraft worden.

Veelgestelde vragen

Hoe herken je fietsstraten?

Een fietsstraat herken je aan het verkeersbord.

Waar vind je fietsstraten?

Werchter
Hamstraat
Jan Bolsstraat
Processieweg
Rochusstraat
Sint-Jansstraat
Tweebruggenstraat
Veerpont
Walstraat

Rotselaar en Heikant
Bessenlaan
Bergstraat
Catharinalaan
Kapelstraat
Regastraat
Schoolstraat
Sint-Cecilialaan
Smidsestraat
Terheidelaan
Vijfde Liniestraat



In een fietsstraat 
komen fietsers op 
de eerste plaats

Wezemaal
Abdijlaan
Duitsveldbaan
Holsbeeksebaan
Kerkebroekstraat
Kerkstraat
Spikstraat

Meer info?
www.rotselaar.be/fietsstraten
www.wegcode.be
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