Gehandicapten en ouderen in het verkeer .
Als algemene gedragsregel in het verkeer kan worden gehanteerd dat het iedereen
verboden is om zich zodanig te gedragen dat er gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan
worden veroorzaakt.
Tevens is het verboden om het verkeer te hinderen of zodanig te handelen dat dit kan
worden gehinderd.
Van iedere verkeersdeelnemer wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijk en veilig aan het
verkeer deelneemt. (zie verder website Veilig Verkeer Nederland.)
Scootmobielgebruikers mogen in voetgangersgebieden slecht stapvoets rijden. Bovendien is
er verschil voor een scootmobielrijder die als voetganger ( op voetpaden) of als berijder (op
rijbanen) deelneemt aan het verkeer.
De laatste jaren zien we een toenemend gebruik van de E- bike ( elektrisch ondersteunde
fiets) ook onder gehandicapten en senioren . Naast de positieve kanten , goed voor de
gezondheid en sociale contacten, geeft dit ook helaas negatieve kanten te zien.
O.a. onervarenheid met de E-bike, mogelijk hogere te ontwikkelen snelheden daarmee, het
zwaardere gewicht daarvan in relatie met afnemend reactievermogen en fysieke gesteldheid
bij ouderen veroorzaken dan ook een toenemend aantal verkeersongelukken. Daarom
onderstaande tips voor E-bikegebruikers :
1. Bij onervarenheid in het verkeer oefen dan eerst geruime tijd op rustige wegen
2. Laat ter voorkoming van een te hoge snelheid, vooral bij benadering van bochten en
obstakels, de E- bike goed afstellen op maximaal 20 km. Draag bij een hogere
maximale snelheid dan 20 km. een valhelm.
3. Monteer een achteruitkijkspiegel op je stuur, waardoor je bij inhalen minder vaak
achterom hoeft te kijken waarmee je verrassingen en verstoringen in je balans
voorkomt.
4. Zet de trapondersteuning in de bebouwde kom en op een bochtig parcours nooit op
de hoogste stand en hou de voeten stil in een bocht.
5. Zet bij een E-bike met bewegingssensor de motor pas aan als je veilig en wel op de
fiets rijdt en voldoende ruimte hebt. Voor meer informatie kan men ook terecht bij de
Fietsersbond (www.fietsersbond.nl).
6. Bovendien wil het GPV ook wijzen op het boekje “Scootmobielgebruikers in het
Venrayse Verkeer” dat te krijgen is bij het GPV en de gemeente Venray en waarin
vele gedrags- en verkeersregels in het kort zijn samengevat.
7. Gehandicapten die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen hun
auto gratis parkeren op de daartoe in de gemeente Venray aangewezen
parkeerplaatsen. Voor overige informatie over parkeren, raadpleeg hiervoor de site
van de gemeente Venray > hier klikken <
(op de plek hier klikken link naar de gemeente https://www.venray.nl/parkeren-venray )

