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Informatie verkeersveranderingen in de omgeving van uw school
Geachte
Naar aanleiding van de gesprekken over de verkeersveiligheid aan de school zullen er enkele veranderingen
doorgevoerd worden.
- De parkeervlakken op de Gouverneur H. Verwilghenlaan zijn verwijderd. Parkeren kan op de parking van de
kerk of op de parking van de atletiekpiste.
- De Gouverneur H. Verwilghenlaan (tussen de Oude Baan en Koningin Astridlaan) wordt een fietsstraat.
- De Koningin Astridlaan (tussen de Bosgraaf en Gouverneur H. Verwilghenlaan ) wordt ook een fietsstraat.
Hierbij een woordje uitleg over wat een fietsstraat inhoudt:
Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan het rode wegdek, soms ook een groot
fietspictogram.
Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. De fietsstraat eindigt bij het
eerstvolgende kruispunt, tenzij er een zonale geldigheid van kracht is (te herkennen aan een bord
‘fietsstraat’ op een zonebord).
Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken
voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde als de
rijbaan is opengesteld in beide richtingen.
Voor verkeer dat uit zijstraten een fietsstraat inrijdt, gelden de algemene verkeersregels. Dat wil zeggen dat
indien er geen wegmarkering of verkeersbord een andere regeling aanduidt, de algemene voorrangsregel
geldt: voorrang van rechts. Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een fietsstraat voorrang moeten geven
aan verkeer dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.
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Gelieve deze informatie te delen met de ouders om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Bij vragen kan u contact opnemen met de dienst mobiliteit via mobiliteit@maasmechelen.be of 089 76 96
87.
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