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Vragen na info-avond 

 

Hebben voetgangers in zone 30 steeds voorrang? 

Een zone 30 is een gebied waarin men niet sneller dan 30 kilometer per uur mag rijden. Dit wordt 

aan de rand van dit gebied aangeduid met een bord. De hoofdbedoeling van een zone 30 is het tot 

stand brengen van veilige verblijfsgebieden, waar hoofdzakelijk plaatsgebonden en geen 

doorgaand verkeer passeert. In een zone 30 gelden voor voetgangers dezelfde voorrangsregels 

als elders, namelijk: is er een oversteekplaats voor voetgangers op ongeveer 30 meter, dan 

moeten voetgangers die gebruiken en moeten bestuurders hun voorrang verlenen. Op andere 

plaatsen hebben de voetgangers geen voorrang bij het oversteken van de rijbaan. 

 

Bron: Brochure Zone 30 Voor meer veiligheid en vekeersleefbaarheid in de bebouwde kom (BIVV,2007) 

http://www.bivv.be/dispatch.wcs?uri=728039883&action=viewStream&language=nl 
Bron: Verkeersspecialist: vakblad voor mobiliteitsprofessionals (nr. 165, maart 2010) 

 

Keren in de straat mag niet, als dit het verkeer hindert...?! 

Als je andere weggebruikers in gevaar brengt of hindert, mag je inderdaad niet keren. De volgende 

artikels uit de wegcode bevestigen dit: 

Wegcode II.40 

De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser of bestuurder van een 

tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder de in dit reglement voorziene 

voorwaarden niet in gevaar brengen. 

Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden. 

Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser 

of bestuurder van een tweewielige bromfiets. 

 

Bron: Belgische Wegcode http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art40ter 

 

Wegcode II.7 

Onverminderd de naleving van de bepalingen in dit reglement mag de bestuurder kwetsbaardere 

verkeersdeelnemers niet in gevaar brengen, met name wanneer het gaat om fietsers en 

voetgangers, inzonderheid wanneer het kinderen, bejaarden of personen met een handicap 



betreft. 

Hieruit volgt dat, onverminderd de artikelen 40.2 en 40ter, tweede lid, elke bestuurder dubbel 

voorzichtig moet zijn bij aanwezigheid van dergelijke kwetsbaardere weggebruikers, of wanneer 

hun aanwezigheid op de openbare weg kan voorzien worden, in het bijzonder op een openbare 

weg zoals gedefinieerd in artikel 2.38. 

De weggebruikers moeten zich zo gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar 

veroorzaken voor de andere weggebruikers, hierin begrepen het personeel dat aan het werk is 

voor het onderhoud van de wegen en de uitrusting langs de weg, de diensten voor toezicht en de 

prioritaire voertuigen.  

 

Bron: Belgische Wegcode: http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art7  

 

 

Is het mogelijk een bord te plaatsen met een keerverbod? 

Zou mogelijk een oplossing kunnen zijn. Deze vraag richten aan de stad.  

 

Verkeersbord C33. Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren. Dit 

verkeersbord mag niet gebruikt worden om aan te duiden dat een rijbaan éénrichtingsverkeer 

heeft. 

 

 

Bron: Belgische Wegcode http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art9  

 

 

Momenteel worden er zeer veel fietsers voorbijgestoken in de bocht (waar een volle witte 

lijn in het midden van de weg is aangebracht). Mag je voor het inhalen/voorbijrijden van een 

fietser een witte lijn overschrijden?  

 

Het inhalen geldt slechts ten aanzien van bestuurders die in beweging zijn, dus ook voor fietsers. 

Bij het inhalen mag je nooit een volle witte lijn overschrijden. 

Bestuurder : al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt. 

Voertuig: elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel.  

 

Bron: Belgische wegcode: http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art16 
Bron: Belgische wegcode: http://www.wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art2 


