Met de fiets in València
REGELS EN AANBEVELINGEN OM DE STAD PER FIETS TE VERKENNEN
Graag willen wij u welkom heten in Valencia en bedanken wij u dat u
de keuze maakte om deze stad beter te leren kennen op de fiets!
TOCH ZIJN ER ENKELE ZAKEN DIE WE U WILLEN MEEGEVEN VOORDAT U DEZE TOCHT BEGINT:
IN VALENCIA MOGEN FIETSEN ALLEEN RIJDEN OP DE
SPECIAAL DAARVOOR VOORZIENE RIJSTROKEN, en –
bij gebrek hieraan – OP DE RIJWEG naast de andere
voertuigen. In dit geval kunt u elke rijstrook gebruiken
naast het voetpad die het meest geschikt is voor uw route.
Het is wel aan te raden in het midden van de rijstrook te
fietsen zodat u voldoende plaats op de rijweg heeft en
gerespecteerd wordt.
OP DE RIJWEG MAG ALLEEN IN DEZELFDE
RIJRICHTING RIJDEN ALS DE ANDERE VOERTUIGEN.
In tegenovergestelde richting rijden is alleen toegestaan
als dit nadrukkelijk is aangegeven.
Wij raden u aan EXTRA VOORZICHTIG TE ZIJN OP
KRUISPUNTEN, vooral wanneer fietspaden kruisen met
de rijweg.
Zorg ervoor GOED ZICHTBAAR te zijn. Vooral als het
DONKER IS, IS HET NODIG FIETSLICHTEN te gebruiken,
zowel voor als achter de fiets.
Vergeet niet – voor uw veiligheid en van de andere
personen – DAT HET NIET TOEGESTAAN IS TE FIETSEN
MET EEN KOPTELEFOON OF DRAAGBARE
APPARATEN.

HET IS VERBODEN OP HET VOETPAD TE FIETSEN, TENZIJ ER
EEN DUIDELIJKE FIETSMARKERING IS AANGEBRACHT. In
dit geval is de snelheid beperkt tot 15 km per uur. In
voetgangerszones of –straten mag daar gefietst worden, als er
geen verbodsteken staat en er een vrije doorgang is van meer
dan 3 meter. Men moet wel rekening houden met de voorrang
van voetgangers en een afstand van 1 meter deze houden.
Tevens moet men langzaam rijden met een maximum snelheid
van 10 km per uur.
ZOWEL OP DE RIJWEG ALS OP HET FIETSPAD DIENT MEN
DE VERKEERSBORDEN EN DE VOORRANGSREGELS TE
RESPECTEREN. Gelieve steeds op tijd met uw armen aan te
geven als u van plan bent af te slaan of een ander manoeuvre
wilt uit te voeren. Indien men voorspelbaar is, verhoogt dit
uw veiligheid omdat anderen dan uw traject kennen.
Als je de stad niet goed kent, is het te raden uw reis uit te
stippelen. En bij twijfel of indien u de weg verliest, is het
beter eerst de weg te vragen om gevaarlijk gedrag te
vermijden.
OM UW FIETS TE STALLEN zijn er in de hele stad speciale
parkeerplaatsen voor fietsen aangelegd. Als u er toch geen
zou vinden binnen een afstand van 50 meter van uw
bestemming, of indien alle plaatsen bezet zijn, kan u uw fiets
vastmaken aan straatmeubilair (behalve aan bomen,
lantaarnpalen en elementen die werden vastgemaakt aan
gevels). Hou er wel rekening mee dat er steeds ruimte van
1,5 meter vrij moet blijven voor voetgangers

NU U DIT ALLES WEET, WEERHOUDT NIETS U ER NOG VAN MET VOLLE TEUGEN VAN VALENCIA TE GENIETEN,
DE IDEALE STAD OM U PER FIETS TE VERPLAATSEN.

Wij wensen u een
aangenaam verblijf!
REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE
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