
2. Steek veilig over

Stap altijd op het trottoir of de plaatsen waar je volgens een verkeersbord als voetganger moet
wandelen. Alleen als er geen trottoir en verkeersbord zijn, mag je op het fietspad lopen. Is er ook
geen fietspad? Wandel dan even op de rijbaan.

 Loop je op het fietspad, geef dan voorrang aan fietsen en bromfietsen.

Als je op de rijbaan wandelt, moet je zo dicht mogelijk bij de linkerkant van de baan blijven.
.

Steek over op een oversteekplaats voor voetgangers die aangegeven wordt met een zebrapad of
verkeersbord. Daar heb je als voetganger voorang als je je op het zebrapad bevindt of op het punt
staat om het zebrapad over te steken. Trams hebben er wel voorrang op voetgangers.

Als je een zebrapad bij een verkeerslicht wil oversteken, let dan goed op voor autobestuurders die
door het rood rijden en wacht tot het veilig is. Steek niet over als het licht voor jou op rood springt,
tenzij je al aan het oversteken was.

Als er een agent of bevoegd persoon staat bij het zebrapad, steek dan alleen over als hij of zij het
toelaat.

Is er geen zebrapad? Steek dan alleen op een plaats over waar je zelf goed ziet en je door anderen
ook goed gezien wordt. Kijk naar alle kanten, wacht tot het veilig is en steek in een loodrechte lijn
over zonder te slenteren, te hollen of te stoppen.

Als er op minder dan 30 meter een zebrapad is, ben je verplicht om daar over te steken.

Zorg dat andere weggebruikers je makkelijk kunnen zien in het donker en overdag,
zowel bij het wandelen als bij het oversteken.

Draag overdag en fluojasje en heldere kledij.

Draag tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag een fluojasje,
reflecterende kledij en lichtweerkaatsers.

# Veilig te voet
1. Stap op de juiste plaats

4. Wees veilig

3. Wees zichtbaar 

Stap rustig en maak geen bruuske bewegingen.

Wees aandachtig voor een gladde ondergrond en kijk uit waar je stapt.


