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Verkeersspecialist index 2015
Trefwoord Titel Nummer Blz.

A
Aalst • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21

• Westelijk deel van ring rond Aalst ondergaat metamorfose 218, juli 23-25
Aardgas • Eerste CNG-tankstation in Wallonië geopend (kort) 216, mei 16

• Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
• Vlaamse regering stimuleert aankoop milieuvriendelijke voertuigen (kort) 220, okt 11

Accidentologie • Wetsontwerp accidentologie klaar : meer mogelijkheden voor diepteonderzoek verkeersongevallen 220, okt 3
Alcoholcontrole • Alcoholcontroles kunnen sneller en eenvoudiger 213, feb 4-6
ANPR-camera • ANPR-camera’s herkennen nu ook gepersonaliseerde nummerplaten (kort) 219, sept 25
Antwerpen • Tool voor aanvraag tijdelijke verkeersborden wint ‘Apps for Antwerp’ 214, maa 29

• Intelligente aansturing voor verlichting straten én gebouwen in Antwerpse binnenstad (kort) 215, april 7
• App loodst fietsers veilig door Antwerpse haven (kort) 215, april 18
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• Antwerpse ‘toekomststraat’ in navolging van Gentse ‘leefstraat’ 217, juni 23
• Nieuwe parkeerautomaten in Antwerpen werken op zonne-energie (kort) 219, sept 10
• Gepersonaliseerde mobiliteitsplannen veranderen gedrag (kort) 219, sept 20
• Antwerpen plaatst verkeerslichten die aftellen naar groen (kort) 221, nov 24

App • RouteCoach-app registreert verplaatsingen en geeft advies (kort) 214, maa 29
• Tool voor aanvraag tijdelijke verkeersborden wint ‘Apps for Antwerp’ 214, maa 29
• App loodst fietsers veilig door Antwerpse haven (kort) 215, april 18
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• Website en app voor fietstelweek (pas verschenen) 218, juli 27
• App Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (pas verschenen) 218, juli 27
• MobiPalma-app geeft echt intermodaal reisadvies (kort) 219, sept 18
• App ‘Limburg Fietsparadijs’ met meldknop voor problemen (pas verschenen) 220, okt 17
• Vernieuwde reisinfoapp De Lijn kondigt afstaphalte aan (pas verschenen) 221, nov 26
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Asse • Nu ook Blue-bikes aan 1 euro in Asse, Kortrijk en Vilvoorde (kort) 215, april 7
Autisme • Brochure ‘Autisme in het verkeer’ (pas verschenen) 216, mei 25
Autodelen • Onderzoek naar gebruik elektrische deelauto’s door vier cohousings in Gent en Brussel 213, feb 28-31

• Autodelen via Bolides kan nu ook in Kontich (kort) 213, feb 31
• Turnhout verankert autodeelstandplaats in verkavelingsvoorschriften wijk (kort) 215, april 7
• Cambio van start in Harelbeke en Eeklo (kort) 215, april 7
• Nederland reikt eerste Autodeel Award uit aan gemeenten (kort) 215, april 25
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Portugal stimuleert ambtenaren om te fietsen en te autodelen (kort) 221, nov 29

Autopia • Zie autodelen
Autosnelweg • Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
Autosnelweg • Twee nieuwe trajectcontroles op E40 en E313 (kort) 216, mei 7
Autovrij • Johannesburg bant auto’s uit centraal zakendistrict voor EcoMobility World Festival (kort) 219, sept 19
Autovrij • Documentairefilm en dossier ‘Autovol, autoluw, autovrij’ (pas verschenen) 220, okt 17
AWV • AWV test drie types led-verlichting op A12 (kort) 213, feb 27

• 87% gevaarlijke punten in Vlaanderen weggewerkt (kort) 215, april 22
• Advies AWV over reclame langs gewestwegen niet altijd bindend voor lokale besturen 216, mei 3
• Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
• Doorstroming op tien vervoersassen De Lijn krijgt prioriteit (kort) 217, juni 7
• AWV plant geen aftellichten op gewestwegen 218, juli 3
• Westelijk deel van ring rond Aalst ondergaat metamorfose 218, juli 23-25
• Hoe worden fietsoversteekplaatsen op gewestwegen gemarkeerd? 219, sept 21-24
• Vangplanken langs alle gewestwegen tegen eind 2015 (kort) 221, nov 24

B
Bakfiets • Brugge opent bakfietsparking in winkelstraat (kort) 215, april 22
Bedrijfswagen • Van bedrijfswagens naar mobiliteitsoplossingen 214, maa 34-37

• Databank koppelt leasingwagens aan bestuurder voor inning verkeersboetes (kort) 219, sept 25
Beleid (Brussel) • Brussels gewest richt Verkeersveiligheidsfonds op (kort) 215, april 18

• Brussels gewest loodst parkeerbeleid de 21ste eeuw in 216, mei 8-9
• Dertig zwarte zones in het Brusselse verkeer (kort) 222, dec 6

Beleid (lokaal) • PUSH&PULL: parkeermanagement voor duurzame mobiliteit (kort) 215, april 25
• Vijf Bulgaarse steden hebben SUMP dankzij ENDURANCE (kort) 221, nov 28

Beleid (Vlaanderen) • Weyts investeert in ontwikkeling mobiele trajectcontrole (kort) 215, april 22
• Ontwerp over verlaging maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen klaar tegen zomer (kort) 216, mei 7
• Nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan tegen eind 2015 (kort) 216, mei 13
• Welk traject volgt het toekomstig stads- en streekvervoer in Vlaanderen? 217, juni 4-6
• Vlaamse regering legt tarieven voor kilometerheffing vrachtwagens vast (kort) 217, juni 11
• Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid uit de startblokken 221, nov 12-13
• 70 km/uur wordt norm op Vlaamse gewestwegen vanaf 1 januari 2017 222, dec 3

Berchem • Nieuwe fietstempel aan station Berchem biedt plaats aan 2.150 fietsen (kort) 216, mei 24
Binnenstad • Distributie van goederen in de binnenstad: maatregelen om negatieve effecten te verminderen 220, okt 4-7

• Duurzame stadsdistributie: vijf vragen over fietskoeriers 221, nov 14-17
• Steden sturen de goederenstromen in hun centrum 222, dec 8-11

Binnenvaart • Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
BIVV • Het BIVV na de zesde staatshervorming: interview met afgevaardigd bestuurder Karin Genoe 215, april 8-10

• BIVV biedt verkeersveiligheidsinspecties aan voor doven straatverlichting (kort) 217, juni 17
• Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16
• Amper 1 kind op 3 correct vastgeklikt in de auto (kort) 220, okt 16

Blue-bike • Zie deelfiets
Boechout • Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
Boete • Zie verkeersovertreding
Bolides • Zie autodelen
Bomen • Boek ‘Straatbomen in uw gemeente’ (pas verschenen) 215, april 19
Brandstof • Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
Brasschaat • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Bremen • Bremen ontvangt SUMP-award 2014 voor duurzaam mobiliteitsbeleid (kort) 217, juni 19
Brugge • Brugge plaatst 52 fietstrommels in deelgemeenten (kort) 213, feb 17

• Wegendienst, Groendienst en Stadsreiniging Brugge smelten samen (kort) 215, april 7
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• Brugge opent bakfietsparking in winkelstraat (kort) 215, april 22
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• Bubble Post van start in Brugge, Oostende, Leuven en Mechelen (kort) 217, juni 17
• CityDepot van start in Brugge en Leuven (kort) 222, dec 11

Brussel • Onderzoek naar gebruik elektrische deelauto’s door vier cohousings in Gent en Brussel 213, feb 28-31
• Digitale taximeter verplicht in alle Brusselse taxi’s (kort) 213, feb 27
• Brussels gewest richt Verkeersveiligheidsfonds op (kort) 215, april 18
• Brussels gewest loodst parkeerbeleid de 21ste eeuw in 216, mei 8-9
• MIVB schakelt helemaal over naar MOBIB-kaart (kort) 216, mei 17
• Quadverbod in 18 van 19 Brusselse gemeenten van kracht (kort) 218, juli 26
• GEN-treinen krijgen S-logo (kort) 220, okt 20
• Brussels gewest voert dynamische zone 30-borden in aan scholen (kort) 220, okt 20
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16
• Dertig zwarte zones in het Brusselse verkeer (kort) 222, dec 6

Bubble Post • Distributie van goederen in de binnenstad: maatregelen om negatieve effecten te verminderen 220, okt 4-7
Bus • De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3

• Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
• De Lijn bestelt 107 dieselbussen (kort) 219, sept 17
• Eerste volledig elektrische bussen De Lijn rijden in Brugge (kort) 221, nov 6
• Allereerste elektrische dubbeldeksbus in Londen (kort) 221, nov 29
• Brochure ‘Toegankelijke haltes’ (pas verschenen) 222, dec 17
• Zie ook openbaar vervoer

C
Cambio • Zie autodelen
Campagne • Europese Mobiliteitsweek en Do The Right Mix bundelen krachten (kort) 217, juni 18

• Östersund wint ‘European Mobility Week Award 2014’ (kort) 217, juni 19
• Tien tips voor lokale campagnes rond veilig en duurzaam verkeer 218, juli 20-22
• Website en app voor fietstelweek (pas verschenen) 218, juli 27

CityDepot • CityDepot ook in Sint-Truiden van start (kort) 213, feb 31
• Distributie van goederen in de binnenstad: maatregelen om negatieve effecten te verminderen 220, okt 4-7
• CityDepot van start in Brugge en Leuven (kort) 222, dec 11

CNG • Zie aardgas
Column • Van hinder word je slimmer 213, feb 34

• Brussel: stad van morgen? 214, maa 38
• Hoe creatief mogen we zijn? 214, maa 27-28
• Waarover het had moeten gaan 215, april 26
• Autonoom 216, mei 26
• Vervangingsgolf 217, juni 26
• Op de golven 218, juli 30
• We are Paris 220, okt 22
• Avondje mobiliteit 221, nov 30
• De wapens van de vijand 222, dec 18

Comodaliteit • Elmo@work: elektrische tweewielers doen werknemers minder autorijden 213, feb 18-20
Congres • Terugblik op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 215, april 23

D
De Lijn • Proefproject De Lijn met zelfrijdende bus op luchthaven Zaventem (kort) 216, mei 17

• Online game ‘De Rit’ van De Lijn (pas verschenen) 216, mei 25
• De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3
• Welk traject volgt het toekomstig stads- en streekvervoer in Vlaanderen? 217, juni 4-6
• Doorstroming op tien vervoersassen De Lijn krijgt prioriteit (kort) 217, juni 7
• De Lijn rijdt met tien extra lange ‘albatrostrams’ in Gent (kort) 217, juni 7
• Eigen webpagina voor gemeenten op www.delijn.be (pas verschenen) 217, juni 25
• De Lijn bestelt 107 dieselbussen (kort) 219, sept 17
• Zwartrijden bij De Lijn voortaan zwaarder bestraft (kort) 219, sept 17
• Al 1 op 3 senioren heeft betalend jaarabonnement De Lijn (kort) 219, sept 17
• Vernieuwd aanbod halteaccommodatie bij De Lijn: nu ook vandalismebestendige schuilhuisjes 220, okt 21
• Eerste volledig elektrische bussen De Lijn rijden in Brugge (kort) 221, nov 6
• Vernieuwde reisinfoapp De Lijn kondigt afstaphalte aan (pas verschenen) 221, nov 26
• Zie ook openbaar vervoer

Deelfiets • Fietsdeelsysteem van start in Ierse stad Limerick (kort) 213, feb 32
• Gebruik deelfietsen vorig jaar fors toegenomen (kort) 214, maa 33
• Nu ook Blue-bikes aan 1 euro in Asse, Kortrijk en Vilvoorde (kort) 215, april 7

Deinze • Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
• Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
• Deinze lanceert logo voor fietsbeleid (kort) 220, okt 7
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Dendermonde • Drie proefprojecten op gewestwegen voor betere regeling verkeerslichten (kort) 216, mei 7
Doorsteekje • Project Slimme Mobiliteitsschakels: inspiratie voor fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk 214, maa 4-9

• Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32
Doorstroming • Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6

• Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
• Drie proefprojecten op gewestwegen voor betere regeling verkeerslichten (kort) 216, mei 7
• Doorstroming op tien vervoersassen De Lijn krijgt prioriteit (kort) 217, juni 7
• AWV plant geen aftellichten op gewestwegen 218, juli 3
• Westelijk deel van ring rond Aalst ondergaat metamorfose 218, juli 23-25

Duitsland • Inwoners Freiburg brengen knelpunten voor fietsers en voetgangers in kaart (kort) 213, feb 32
Duurzame mobiliteit • Vademecum duurzame mobiliteit voor federale overheidsdiensten (pas verschenen) 217, juni 24

• Workshop EcoDriving met rijsimulatoren helpt bij realisatie burgemeestersconvenant 220, okt 18-19
• NISTO-toolkit evalueert duurzaamheid mobiliteitsprojecten 221, nov 3-6

DVM • Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13

E
Eandis • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Ecocombi • Zie LZV
Ecodriving • Workshop EcoDriving met rijsimulatoren helpt bij realisatie burgemeestersconvenant 220, okt 18-19
Educatie • Voetgangersbeweging lanceert label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ 213, feb 21-23

• De VSV leert Vlaanderen stappen en trappen 213, feb 24-27
• Online game ‘De Rit’ van De Lijn (pas verschenen) 216, mei 25

Eeklo • Cambio van start in Harelbeke en Eeklo (kort) 215, april 7
Elektromobiliteit • Zes experts over de elektrische fiets: ‘We moeten vooral de mogelijkheden benadrukken’ 213, feb 8-12

• Elmo@work: elektrische tweewielers doen werknemers minder autorijden 213, feb 18-20
• Onderzoek naar gebruik elektrische deelauto’s door vier cohousings in Gent en Brussel 213, feb 28-31
• KU Leuven en VITO onderzoeken verplaatsingsgedrag e-fietsers (kort) 216, mei 24
• Estland opent nationaal netwerk van elektrische snellaadpunten (kort) 217, juni 18
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• Eindrapport Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen (pas verschenen) 217, juni 25
• Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
• Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
• Wanneer parkeerticket of -schijf verplicht op voorbehouden plaats voor elektrische voertuigen? 220, okt 8-11
• Eerste volledig elektrische bussen De Lijn rijden in Brugge (kort) 221, nov 6
• Allereerste elektrische dubbeldeksbus in Londen (kort) 221, nov 29

Estland • Estland opent nationaal netwerk van elektrische snellaadpunten (kort) 217, juni 18
ETSC • ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3
Europa • 550 miljoen euro Europese subsidies voor verkeer en energie (kort) 213, feb 33

• ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3
• Ambitieus witboek voor Europees vervoersbeleid: nog werk aan de winkel (kort) 215, april 24
• Europa gaat voor veiliger en schoner vrachtwagens 217, juni 8-11

Evaluatie • NISTO-toolkit evalueert duurzaamheid mobiliteitsprojecten 221, nov 3-6
Evergem • Kleurcodes wijzen weg op bedrijventerrein in Evergem (kort) 222, dec 13

F
Fiets • Zes experts over de elektrische fiets: ‘We moeten vooral de mogelijkheden benadrukken’ 213, feb 8-12

• Elmo@work: elektrische tweewielers doen werknemers minder autorijden 213, feb 18-20
• Negen genomineerden voor Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 213, feb 13
• Inwoners Freiburg brengen knelpunten voor fietsers en voetgangers in kaart (kort) 213, feb 32
• Project Slimme Mobiliteitsschakels: inspiratie voor fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk 214, maa 4-9
• Grote mat bakent fietsparkeervak af op Gentse Korenmarkt (kort) 214, maa 9
• Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen? 214, maa 24-26
• Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17
• App loodst fietsers veilig door Antwerpse haven (kort) 215, april 18
• Inwoners Duitse steden beoordelen fietsvriendelijkheid (kort) 215, april 24
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• KU Leuven en VITO onderzoeken verplaatsingsgedrag e-fietsers (kort) 216, mei 24
• Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
• 7-stappenplan voor een fiets-actieplan (pas verschenen) 217, juni 24
• AWV plant geen aftellichten op gewestwegen 218, juli 3
• Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
• Wereldprimeur: dynamische parkeerverwijsborden voor fietsers in Utrecht (kort) 218, juli 15
• Website en app voor fietstelweek (pas verschenen) 218, juli 27
• Elk jaar 10.000 fietsen op gevondenfietsen.be 219, sept 11
• Fietsen door rood op 9 extra kruispunten in Gent (kort) 219, sept 25
• Hoe worden fietsoversteekplaatsen op gewestwegen gemarkeerd? 219, sept 21-24
• Deinze lanceert logo voor fietsbeleid (kort) 220, okt 7
• App ‘Limburg Fietsparadijs’ met meldknop voor problemen (pas verschenen) 220, okt 17
• Waals fietsen wandelnetwerk RAVeL bestaat 20 jaar 221, nov 18
• Ook Weyts wil geen B22- en B23-borden op gewestwegen (kort) 221, nov 13
• Portugal stimuleert ambtenaren om te fietsen en te autodelen (kort) 221, nov 29
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16
• Handboek ‘Sterk fietsbeleid’ (pas verschenen) 222, dec 17
• Boek ‘Vooruit met de fiets!’ 222, dec 17

Fietsberaad Vlaanderen • Fietsberaad Vlaanderen: ‘Lokale fietsinitiatieven vaak te versnipperd’ (kort) 213, feb 13
Fietsdiefstal • Drie politiezones sporen fietsdieven op met gps-volgsysteem in lokfiets 219, sept 8-9
Fietsenstalling • Aanbevelingen voor de inrichting van fietsparkeervoorzieningen 213, feb 14-17

• Nieuwe fietstempel aan station Berchem biedt plaats aan 2.150 fietsen (kort) 216, mei 24
• Gent start met gebiedsgerichte plaatsing van fietsenstallingen (kort) 217, juni 23

Fietskoerier • Duurzame stadsdistributie: vijf vragen over fietskoeriers 221, nov 14-17
Fietsles • Fietslessen geven vrouwelijke asielzoekers in Londen zelfvertrouwen (kort) 219, sept 19
Fietspad • Vlaanderen investeert 22 miljoen euro in fietspaden (kort) 213, feb 13
Fietssnelweg • Fietssnelweg wordt voorrangsweg in Mechelen: twee kruispunten heraangelegd 221, nov 27

• München plant fietssnelwegen naar stadscentrum (kort) 221, nov 29
Fietsstraat • Cahier ‘Fietsstraten in Vlaanderen’ (pas verschenen) 221, nov 26
Fietstrommel • Brugge plaatst 52 fietstrommels in deelgemeenten (kort) 213, feb 17
Fijnstof • Kopenhagen, Wenen en Zürich zijn Europese toppers in terugdringen van luchtvervuiling (kort) 217, juni 19
File • Zie verkeersdrukte
Fiscaliteit • Oldtimerwetgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid 221, nov 20-23
Frankrijk • Burgemeester van Parijs wil dieselauto verbannen (kort) 213, feb 33

G
Gaming • City Jam wil jongeren al gamend op weg zetten naar een verkeersveilige houding 214, maa 19-21
GAS • Gemeenten krijgen toegang tot databank DIV voor GAS-inbreuken (kort) 218, juli 26
Genk • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
Gent • Onderzoek naar gebruik elektrische deelauto’s door vier cohousings in Gent en Brussel 213, feb 28-31

• 180 nieuwe borden voor bebouwde kom Gentse deelgemeenten (kort) 213, feb 27
• Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32
• Grote mat bakent fietsparkeervak af op Gentse Korenmarkt (kort) 214, maa 9
• Gents project Leefstraat wint Thuis in de Stad-prijs 2014 (kort) 214, maa 33
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Gebied binnen Gentse ring nu helemaal zone 30 (kort) 216, mei 13
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• CityDepot nu ook in Gent van start (kort) 216, mei 24
• De Lijn rijdt met tien extra lange ‘albatrostrams’ in Gent (kort) 217, juni 7
• Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
• Gent start met gebiedsgerichte plaatsing van fietsenstallingen (kort) 217, juni 23
• Antwerpse ‘toekomststraat’ in navolging van Gentse ‘leefstraat’ 217, juni 23
• Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
• Fietsen door rood op 9 extra kruispunten in Gent (kort) 219, sept 25

Gevondenfietsen.be • Elk jaar 10.000 fietsen op gevondenfietsen.be 219, sept 11
Gewestelijk Expressnet (GEN) • GEN-treinen krijgen S-logo (kort) 220, okt 20
Gewestweg • Plaatsen gemeenten binnenkort lokale wegwijzers langs gewestwegen? 213, feb 7

• Advies AWV over reclame langs gewestwegen niet altijd bindend voor lokale besturen 216, mei 3
Goederenvervoer • Distributie van goederen in de binnenstad: maatregelen om negatieve effecten te verminderen 220, okt 4-7

• Duurzame stadsdistributie: vijf vragen over fietskoeriers 221, nov 14-17
• Steden sturen de goederenstromen in hun centrum 222, dec 8-11
• Zie ook binnenvaart, LZV, stadsdistributie, vrachtwagen

Gordeldracht • Amper 1 kind op 3 correct vastgeklikt in de auto (kort) 220, okt 16
Groot-Brittannië • Fietslessen geven vrouwelijke asielzoekers in Londen zelfvertrouwen (kort) 219, sept 19

H
Halle • Historisch centrum Halle volledig zone 30 (kort) 222, dec 11
Handhaving • Alcoholcontroles kunnen sneller en eenvoudiger 213, feb 4-6

• Trajectcontrole op E40 zorgt voor stabielere verkeersstroom 214, maa 3
• Weyts investeert in ontwikkeling mobiele trajectcontrole (kort) 215, april 22
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• Ongelijke behandeling bij immobilisering voertuig als beveiligingsmaatregel? 215, april 20
• Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22
• Gemeenten krijgen toegang tot databank DIV voor GAS-inbreuken (kort) 218, juli 26
• Kentekenaansprakelijkheid: mogelijkheden en beperkingen 219, sept 3-5
• Parkeerkaarten voor mensen met een handicap straks in de ‘cloud’ beheerd? 219, sept 6-7
• ANPR-camera’s herkennen nu ook gepersonaliseerde nummerplaten (kort) 219, sept 25
• Wanneer parkeerticket of -schijf verplicht op voorbehouden plaats voor elektrische voertuigen? 220, okt 8-11

Handicap • Parkeerkaarten voor mensen met een handicap straks in de ‘cloud’ beheerd? 219, sept 6-7
• Universiteit Ankara ontwikkelt OV-assistentiesysteem voor blinden en slechtzienden (kort) 219, sept 20

Harelbeke • Cambio van start in Harelbeke en Eeklo (kort) 215, april 7
Hasselt • Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32

• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16

Haven • Nieuwe verkeersborden voor afbakening Vlaamse havengebieden (kort) 215, april 18
• App loodst fietsers veilig door Antwerpse haven (kort) 215, april 18

Heusden-Zolder • Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
Hoeselt • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9

I
Ierland • Fietsdeelsysteem van start in Ierse stad Limerick (kort) 213, feb 32
Immobilisering • Ongelijke behandeling bij immobilisering voertuig als beveiligingsmaatregel? 215, april 20
IMOB • Brochure ‘Autisme in het verkeer’ (pas verschenen) 216, mei 25
Infrastructuur • Zes experts over de elektrische fiets: ‘We moeten vooral de mogelijkheden benadrukken’ 213, feb 8-12

• Gemeenten besparen fors op wegenbouw (kort) 213, feb 27
• Project Slimme Mobiliteitsschakels: inspiratie voor fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk 214, maa 4-9
• Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32
• Online steekkaarten OCW voor wegconditieonderzoek (kort) 214, maa 29
• In 2015 wegenwerken op 167 km snelweg (kort) 214, maa 33
• ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3
• VIM-project ‘sensoren op voertuigen’ wijst op mogelijkheden om kwaliteit wegdek te meten 215, april 4-5
• ‘Steunpunt Straten’ is voortaan ‘Infopunt Publieke Ruimte’ 215, april 7
• BIVV doet aanbevelingen voor veiliger oversteekplaatsen en -gedrag voetgangers 215, april 11
• Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17
• 87% gevaarlijke punten in Vlaanderen weggewerkt (kort) 215, april 22
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
• Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
• Routeplanner ‘Complexe projecten’ (pas verschenen) 216, mei 25
• De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3
• Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
• Nieuwe 360°-beeldendatabank: mogelijke tool voor updaten verkeersbordendatabank 218, juli 4-5
• Westelijk deel van ring rond Aalst ondergaat metamorfose 218, juli 23-25
• App Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (pas verschenen) 218, juli 27
• Waals fietsen wandelnetwerk RAVeL bestaat 20 jaar 221, nov 18
• Fietssnelweg wordt voorrangsweg in Mechelen: twee kruispunten heraangelegd 221, nov 27
• Vangplanken langs alle gewestwegen tegen eind 2015 (kort) 221, nov 24
• OCW-publicatie ‘Visuele inspectie voor wegennetbeheer’ (pas verschenen) 221, nov 26
• 70 km/uur wordt norm op Vlaamse gewestwegen vanaf 1 januari 2017 222, dec 3
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Infrax • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Inschrijving • Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22

J
Jaagpad • Jaagpad tijdelijk voorbehouden voor deelnemers triatlon: kan dat? (kort) 219, sept 25
Jongeren • De VSV leert Vlaanderen stappen en trappen 213, feb 24-27

• City Jam wil jongeren al gamend op weg zetten naar een verkeersveilige houding 214, maa 19-21
• City Jam wil jongeren al gamend op weg zetten naar een verkeersveilige houding 214, maa 19-21
• Online game ‘De Rit’ van De Lijn (pas verschenen) 216, mei 25

K
Kilometerheffing • Gewestregeringen keuren kilometerheffing voor vrachtwagens goed (kort) 214, maa 33

• Vlaamse regering legt tarieven voor kilometerheffing vrachtwagens vast (kort) 217, juni 11
Kinderen • Voetgangersbeweging lanceert label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ 213, feb 21-23

• De VSV leert Vlaanderen stappen en trappen 213, feb 24-27
• Verkeersveiligheid verhogen? Geef stappers en trappers een streepje voor 214, maa 22-23
• Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16
• Amper 1 kind op 3 correct vastgeklikt in de auto (kort) 220, okt 16

Knokke • Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
Kontich • Autodelen via Bolides kan nu ook in Kontich (kort) 213, feb 31

• Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
Kopenhagen • Kopenhagen, Wenen en Zürich zijn Europese toppers in terugdringen van luchtvervuiling (kort) 217, juni 19
Kortrijk • Nu ook Blue-bikes aan 1 euro in Asse, Kortrijk en Vilvoorde (kort) 215, april 7

• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• Kortrijk tevreden over Shop&Go-parkeerplaatsen 220, okt 12-13

KU Leuven • KU Leuven en VITO onderzoeken verplaatsingsgedrag e-fietsers (kort) 216, mei 24

L
Laadpaal • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Leefstraat • Gents project Leefstraat wint Thuis in de Stad-prijs 2014 (kort) 214, maa 33

• Cahier 1 – De Leefstraat (pas verschenen) 215, april 19
• Antwerpse ‘toekomststraat’ in navolging van Gentse ‘leefstraat’ 217, juni 23

Leuven • Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32
• RouteCoach-app registreert verplaatsingen en geeft advies (kort) 214, maa 29
• Terugblik op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 215, april 23
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Bubble Post van start in Brugge, Oostende, Leuven en Mechelen (kort) 217, juni 17
• Documentairefilm en dossier ‘Autovol, autoluw, autovrij’ (pas verschenen) 220, okt 17
• TML Thesisprijs: Verkeersmodel als ontwerptool voor multimodaal regionaal netwerk 221, nov 8-11
• CityDepot van start in Brugge en Leuven (kort) 222, dec 11

LNG • Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
Logistiek • Nieuw platform voor digitale kaarten voor stedelijke logistiek (kort) 217, juni 20
Lokfiets • Drie politiezones sporen fietsdieven op met gps-volgsysteem in lokfiets 219, sept 8-9
Londen • Allereerste elektrische dubbeldeksbus in Londen (kort) 221, nov 29
Luik • Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16
LZV • Eerste LZV op Vlaamse wegen (kort) 213, feb 31
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• Vlaams proefproject met LZV’s: een stand van zaken 222, dec 12-13

M
Mechelen • Project Slimme Mobiliteitsschakels: inspiratie voor fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk 214, maa 4-9

• Mechelen centraliseert alle klachten over openbaar domein (kort) 215, april 7
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Bubble Post van start in Brugge, Oostende, Leuven en Mechelen (kort) 217, juni 17
• Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
• Fietssnelweg wordt voorrangsweg in Mechelen: twee kruispunten heraangelegd 221, nov 27
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Merksplas • Gent, Deinze, Kontich en Boechout zijn Fietsgemeente/Fietsstad 2015 (kort) 218, juli 15
MIVB • MIVB schakelt helemaal over naar MOBIB-kaart (kort) 216, mei 17

• Brussel krijgt gewestelijk platform voor uitwisseling camerabeelden (kort) 216, mei 17
MOBIB • MIVB schakelt helemaal over naar MOBIB-kaart (kort) 216, mei 17
Mobiel Brussel • Brussel krijgt gewestelijk platform voor uitwisseling camerabeelden (kort) 216, mei 17
Mobiliteitsbudget • Van bedrijfswagens naar mobiliteitsoplossingen 214, maa 34-37
Modal shift • Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16

• Tien tips voor lokale campagnes rond veilig en duurzaam verkeer 218, juli 20-22
• Boek ‘Nieuwe mobiliteit - Na het autotijdperk’ (pas verschenen) 218, juli 27
• Werknemers in West-Vlaanderen maken duurzame overstap dankzij ‘testkaravaan 219, sept 15-17
• Het wijzigende verplaatsingsgedrag van senioren 219, sept 12-14

Motorfiets • Vangplanken langs alle gewestwegen tegen eind 2015 (kort) 221, nov 24
MOW • Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
München • München plant fietssnelwegen naar stadscentrum (kort) 221, nov 29

N
Nederland • Nederland reikt eerste Autodeel Award uit aan gemeenten (kort) 215, april 25

• Wereldprimeur in Nederland: zelfrijdend busje op openbare weg (kort) 220, okt 7
Ninove • Ninove kiest voor LED-verlichting in centrumstraten (kort) 217, juni 17
NISTO • NISTO-toolkit evalueert duurzaamheid mobiliteitsprojecten 221, nov 3-6
NMBS • Dienstregeling NMBS beschikbaar als open data (kort) 221, nov 6
Nummerplaat • Kentekenaansprakelijkheid: mogelijkheden en beperkingen 219, sept 3-5

• ANPR-camera’s herkennen nu ook gepersonaliseerde nummerplaten (kort) 219, sept 25

O
Octopus • Voetgangersbeweging lanceert label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ 213, feb 21-23
OCW • Online steekkaarten OCW voor wegconditieonderzoek (kort) 214, maa 29
Oldtimer • Oldtimerwetgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid 221, nov 20-23
Olifantenpad • Olifantenpaadjes: gebruikersfeedback op ontwerp publieke ruimte 214, maa 30-32
Onderzoek • ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3

• Het BIVV na de zesde staatshervorming: interview met afgevaardigd bestuurder Karin Genoe 215, april 8-10
• Nieuw Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen gestart (kort) 218, juli 26
• Wetsontwerp accidentologie klaar : meer mogelijkheden voor diepteonderzoek verkeersongevallen 220, okt 3
• TML Thesisprijs 2015 bekroont drie eindwerken 221, nov 7
• TML Thesisprijs: Verkeersmodel als ontwerptool voor multimodaal regionaal netwerk 221, nov 8-11

Ongeval • Het ene ongeval is het andere niet… Analyse van de rapportering van verkeersongevallen in de media 214, maa 16-18
• Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen? 214, maa 24-26
• Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
• Wanneer een pv opstellen na een ongeval met alleen stoffelijke schade? 218, juli 28-29
• Wetsontwerp accidentologie klaar : meer mogelijkheden voor diepteonderzoek verkeersongevallen 220, okt 3
• Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16

Oostende • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Bubble Post van start in Brugge, Oostende, Leuven en Mechelen (kort) 217, juni 17

Open data • Dienstregeling NMBS beschikbaar als open data (kort) 221, nov 6
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Openbaar vervoer • Bijna 10 miljoen sms-tickets voor De Lijn in 2014 (kort) 213, feb 23
• MIVB schakelt helemaal over naar MOBIB-kaart (kort) 216, mei 17
• De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3
• Welk traject volgt het toekomstig stads- en streekvervoer in Vlaanderen? 217, juni 4-6
• Groene Haltefietsen in Deinze, Gent, Knokke en Mechelen (kort) 217, juni 23
• Dossier Vervoersarmoede vandaag (pas verschenen) 217, juni 24
• Eigen webpagina voor gemeenten op www.delijn.be (pas verschenen) 217, juni 25
• NMBS sluit loketten in 33 stations (kort) 218, juli 26
• De Lijn bestelt 107 dieselbussen (kort) 219, sept 17
• Zwartrijden bij De Lijn voortaan zwaarder bestraft (kort) 219, sept 17
• Al 1 op 3 senioren heeft betalend jaarabonnement De Lijn (kort) 219, sept 17
• Universiteit Ankara ontwikkelt OV-assistentiesysteem voor blinden en slechtzienden (kort) 219, sept 20
• Vernieuwd aanbod halteaccommodatie bij De Lijn: nu ook vandalismebestendige schuilhuisjes 220, okt 21
• TML Thesisprijs: Verkeersmodel als ontwerptool voor multimodaal regionaal netwerk 221, nov 8-11
• Dienstregeling NMBS beschikbaar als open data (kort) 221, nov 6
• Nieuw overlegplatform voor NMBS en regionale vervoersmaatschappijen (kort) 221, nov 6
• Brochure ‘Toegankelijke haltes’ (pas verschenen) 222, dec 17
• Zie ook De Lijn, MIVB, NMBS

Östersund • Östersund wint ‘European Mobility Week Award 2014’ (kort) 217, juni 19
Oversteekplaats • BIVV doet aanbevelingen voor veiliger oversteekplaatsen en -gedrag voetgangers 215, april 11

• Hoe worden fietsoversteekplaatsen op gewestwegen gemarkeerd? 219, sept 21-24

P
Park&Ride • Brussels gewest loodst parkeerbeleid de 21ste eeuw in 216, mei 8-9
Parkeergeleiding • Brussels gewest loodst parkeerbeleid de 21ste eeuw in 216, mei 8-9

• Tongeren plaatst dynamische parkeerverwijsborden (kort) 217, juni 11
Parkeren • Aanbevelingen voor de inrichting van fietsparkeervoorzieningen 213, feb 14-17

• Toepark-gegevens nu ook beschikbaar voor gps (kort) 213, feb 31
• Grote mat bakent fietsparkeervak af op Gentse Korenmarkt (kort) 214, maa 9
• Brugge opent bakfietsparking in winkelstraat (kort) 215, april 22
• PUSH&PULL: parkeermanagement voor duurzame mobiliteit (kort) 215, april 25
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Brussels gewest loodst parkeerbeleid de 21ste eeuw in 216, mei 8-9
• Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
• Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
• Wereldprimeur: dynamische parkeerverwijsborden voor fietsers in Utrecht (kort) 218, juli 15
• Gemeenten krijgen toegang tot databank DIV voor GAS-inbreuken (kort) 218, juli 26
• Parkeerkaarten voor mensen met een handicap straks in de ‘cloud’ beheerd? 219, sept 6-7
• Nieuwe parkeerautomaten in Antwerpen werken op zonne-energie (kort) 219, sept 10
• Kortrijk tevreden over Shop&Go-parkeerplaatsen 220, okt 12-13
• Wanneer parkeerticket of -schijf verplicht op voorbehouden plaats voor elektrische voertuigen? 220, okt 8-11
• Hoe een tijdelijk parkeerverbod op een plein aanduiden? 221, nov 19
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• ‘Vinci Park’ wordt ‘Indigo’ (kort) 222, dec 6
Politie • Alcoholcontroles kunnen sneller en eenvoudiger 213, feb 4-6

• Ongelijke behandeling bij immobilisering voertuig als beveiligingsmaatregel? 215, april 20
• Brussel krijgt gewestelijk platform voor uitwisseling camerabeelden (kort) 216, mei 17
• Wanneer een pv opstellen na een ongeval met alleen stoffelijke schade? 218, juli 28-29
• Zie ook handhaving
• Drie politiezones sporen fietsdieven op met gps-volgsysteem in lokfiets 219, sept 8-9
• Elk jaar 10.000 fietsen op gevondenfietsen.be 219, sept 11
• Naleving rijverbod vaak moeilijk controleerbaar : nood aan één centrale databank 222, dec 4-7

Proces-verbaal • Wanneer een pv opstellen na een ongeval met alleen stoffelijke schade? 218, juli 28-29
Proeftuin • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Provincie Antwerpen • Elk jaar 10.000 fietsen op gevondenfietsen.be 219, sept 11

• Fietssnelweg wordt voorrangsweg in Mechelen: twee kruispunten heraangelegd 221, nov 27
Provincie Vlaams-Brabant • Verkeersveiligheid verhogen? Geef stappers en trappers een streepje voor 214, maa 22-23
Provincie West-Vlaanderen • Werknemers in West-Vlaanderen maken duurzame overstap dankzij ‘testkaravaan 219, sept 15-17
Psychologie • Hoe dringen we het smartphonegebruik in het verkeer terug? 214, maa 14-15
Publieke ruimte • ‘Steunpunt Straten’ is voortaan ‘Infopunt Publieke Ruimte’ 215, april 7

• Mechelen centraliseert alle klachten over openbaar domein (kort) 215, april 7
• Cahier 1 – De Leefstraat (pas verschenen) 215, april 19
• Praktijkboek Publieke Ruimte 2015 (pas verschenen) 215, april 19
• Boek ‘Straatbomen in uw gemeente’ (pas verschenen) 215, april 19
• Antwerpse ‘toekomststraat’ in navolging van Gentse ‘leefstraat’ 217, juni 23

Q
Quad • Quadverbod in 18 van 19 Brusselse gemeenten van kracht (kort) 218, juli 26

R
RAVeL • Waals fietsen wandelnetwerk RAVeL bestaat 20 jaar 221, nov 18
Reclamebord • Advies AWV over reclame langs gewestwegen niet altijd bindend voor lokale besturen 216, mei 3
Regionalisering • Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12
Reisadvies • MobiPalma-app geeft echt intermodaal reisadvies (kort) 219, sept 18
Rijbewijs • België moet uiterlijk in 2017 nieuwe rijbewijscodes invoeren (kort) 216, mei 16

• Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22
• Oplossing voor grensstreekproblematiek met G-rijbewijs (kort) 221, nov 24
• Naleving rijverbod vaak moeilijk controleerbaar : nood aan één centrale databank 222, dec 4-7

Rijgedrag • Workshop EcoDriving met rijsimulatoren helpt bij realisatie burgemeestersconvenant 220, okt 18-19
Rijopleiding • Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12

• Brochure ‘Autisme in het verkeer’ (pas verschenen) 216, mei 25
Roeselare • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21

• Roeselare sluit stationsplein af met verzinkbare paaltjes (kort) 222, dec 11
RouteCoach • RouteCoach-app registreert verplaatsingen en geeft advies (kort) 214, maa 29
Routeplanner • Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
RSV • Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17
Ruimtelijke ordening • Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
Ruimtelijke planning • Manifest voor een betere samenhang tussen mobiliteit, stad en regio (pas verschenen) 217, juni 25

• Boek ‘Nieuwe mobiliteit - Na het autotijdperk’ (pas verschenen) 218, juli 27

S
Schoolomgeving • Verkeersveiligheid verhogen? Geef stappers en trappers een streepje voor 214, maa 22-23

• Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16
• Brussels gewest voert dynamische zone 30-borden in aan scholen (kort) 220, okt 20

Schuilhuisje • Vernieuwd aanbod halteaccommodatie bij De Lijn: nu ook vandalismebestendige schuilhuisjes 220, okt 21
Senioren • Al 1 op 3 senioren heeft betalend jaarabonnement De Lijn (kort) 219, sept 17
Sensibilisering • Voetgangersbeweging lanceert label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ 213, feb 21-23

• Hoe dringen we het smartphonegebruik in het verkeer terug? 214, maa 14-15
• Het BIVV na de zesde staatshervorming: interview met afgevaardigd bestuurder Karin Genoe 215, april 8-10

Shop&Go • Kortrijk tevreden over Shop&Go-parkeerplaatsen 220, okt 12-13
Signalisatie • Minister Weyts overweegt dwingende maatregelen voor updaten van Verkeersbordendatabank 213, feb 3

• Plaatsen gemeenten binnenkort lokale wegwijzers langs gewestwegen? 213, feb 7
• BIVV doet aanbevelingen voor veiliger oversteekplaatsen en -gedrag voetgangers 215, april 11
• Advies AWV over reclame langs gewestwegen niet altijd bindend voor lokale besturen 216, mei 3
• Hoe het verkeer op trage wegen regelen? 217, juni 21-23
• Nieuwe 360°-beeldendatabank: mogelijke tool voor updaten verkeersbordendatabank 218, juli 4-5
• Ook Weyts wil geen B22- en B23-borden op gewestwegen (kort) 221, nov 13
• Steden sturen de goederenstromen in hun centrum 222, dec 8-11
• Historisch centrum Halle volledig zone 30 (kort) 222, dec 11
• Kleurcodes wijzen weg op bedrijventerrein in Evergem (kort) 222, dec 13

Sint-Niklaas • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
Sint-Pieters-Leeuw • Sint-Pieters-Leeuw weert sluipverkeer met dynamische sluis (kort) 219, sept 10
Sint-Truiden • CityDepot ook in Sint-Truiden van start (kort) 213, feb 31

• Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Sluipverkeer • Sint-Pieters-Leeuw weert sluipverkeer met dynamische sluis (kort) 219, sept 10
Sluis • Sint-Pieters-Leeuw weert sluipverkeer met dynamische sluis (kort) 219, sept 10
Smartphone • Hoe dringen we het smartphonegebruik in het verkeer terug? 214, maa 14-15
Snelheidslimiet • Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12

• Ontwerp over verlaging maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen klaar tegen zomer (kort) 216, mei 7
• 70 km/uur wordt norm op Vlaamse gewestwegen vanaf 1 januari 2017 222, dec 3

Senioren • Het wijzigende verplaatsingsgedrag van senioren 219, sept 12-14
Spanje • MobiPalma-app geeft echt intermodaal reisadvies (kort) 219, sept 18
Stadsdistributie • CityDepot ook in Sint-Truiden van start (kort) 213, feb 31

• CityDepot nu ook in Gent van start (kort) 216, mei 24
• Bubble Post van start in Brugge, Oostende, Leuven en Mechelen (kort) 217, juni 17
• bpost neemt CityDepot over (kort) 217, juni 17
• Nieuw platform voor digitale kaarten voor stedelijke logistiek (kort) 217, juni 20
• Distributie van goederen in de binnenstad: maatregelen om negatieve effecten te verminderen 220, okt 4-7
• Duurzame stadsdistributie: vijf vragen over fietskoeriers 221, nov 14-17
• Steden sturen de goederenstromen in hun centrum 222, dec 8-11
• CityDepot van start in Brugge en Leuven (kort) 222, dec 11
• Zie ook BubblePost, CityDepot

Struikelmat • Nieuwe generatie struikelmatten aan 70 stations (kort) 220, okt 20
SUMP • Bremen ontvangt SUMP-award 2014 voor duurzaam mobiliteitsbeleid (kort) 217, juni 19

T
Taxi • Digitale taximeter verplicht in alle Brusselse taxi’s (kort) 213, feb 27
Technische eisen • Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22
Technische keuring • Oldtimerwetgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid 221, nov 20-23
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Technologie • ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3
• VIM-project ‘sensoren op voertuigen’ wijst op mogelijkheden om kwaliteit wegdek te meten 215, april 4-5
• Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
• Proefproject De Lijn met zelfrijdende bus op luchthaven Zaventem (kort) 216, mei 17
• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19
• Wereldprimeur: dynamische parkeerverwijsborden voor fietsers in Utrecht (kort) 218, juli 15
• Wereldprimeur in Nederland: zelfrijdend busje op openbare weg (kort) 220, okt 7
• Dienstregeling NMBS beschikbaar als open data (kort) 221, nov 6
• Pilootproject met zelfrijdende bus op Sardinië (kort) 221, nov 28
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Terhulpen • Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16
TML Thesisprijs • TML Thesisprijs 2015 bekroont drie eindwerken 221, nov 7

• TML Thesisprijs: Verkeersmodel als ontwerptool voor multimodaal regionaal netwerk 221, nov 8-11
Toegankelijkheid • Europese toegankelijkheidsprijs voor Zweedse stad Borås (kort) 213, feb 32

• App ‘On wheels’ toont rolstoeltoegankelijkheid in vijf steden (kort) 216, mei 16
• De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3
• Vijf Vlaamse toegankelijkheidsbureaus smelten samen (kort) 218, juli 26
• Brochure ‘Toegankelijke haltes’ (pas verschenen) 222, dec 17

Toepark • Toepark-gegevens nu ook beschikbaar voor gps (kort) 213, feb 31
Tolheffing • Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
Tongeren • Tongeren plaatst dynamische parkeerverwijsborden (kort) 217, juni 11
Tractor • Oplossing voor grensstreekproblematiek met G-rijbewijs (kort) 221, nov 24
Trage weg • Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17

• Hoe het verkeer op trage wegen regelen? 217, juni 21-23
• Waals fietsen wandelnetwerk RAVeL bestaat 20 jaar 221, nov 18

Trajectcontrole • Trajectcontrole op E40 zorgt voor stabielere verkeersstroom 214, maa 3
• Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12
• Weyts investeert in ontwikkeling mobiele trajectcontrole (kort) 215, april 22
• Twee nieuwe trajectcontroles op E40 en E313 (kort) 216, mei 7

Tram • De Lijn stimuleert aanleg toegankelijke haltes 217, juni 3
• De Lijn rijdt met tien extra lange ‘albatrostrams’ in Gent (kort) 217, juni 7
• Brochure ‘Toegankelijke haltes’ (pas verschenen) 222, dec 17
• Zie ook openbaar vervoer

Trein • NMBS sluit loketten in 33 stations (kort) 218, juli 26
• GEN-treinen krijgen S-logo (kort) 220, okt 20
• Nieuwe generatie struikelmatten aan 70 stations (kort) 220, okt 20
• Zie ook openbaar vervoer

Turkije • Universiteit Ankara ontwikkelt OV-assistentiesysteem voor blinden en slechtzienden (kort) 219, sept 20
Turnhout • Turnhout verankert autodeelstandplaats in verkavelingsvoorschriften wijk (kort) 215, april 7

• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21

U
Uitstoot • Luchtvervuiling drijft Genève tot kortingen op openbaar vervoer (kort) 219, sept 18
Utrecht • Wereldprimeur: dynamische parkeerverwijsborden voor fietsers in Utrecht (kort) 218, juli 15

V
van5naar4 • Mobility game Van5Naar4 haalt werknemers uit de file 216, mei 14-15
Velo • Zie deelfiets
Verkeersbord • Plaatsen gemeenten binnenkort lokale wegwijzers langs gewestwegen? 213, feb 7

• 180 nieuwe borden voor bebouwde kom Gentse deelgemeenten (kort) 213, feb 27
• Tool voor aanvraag tijdelijke verkeersborden wint ‘Apps for Antwerp’ 214, maa 29
• Nieuwe verkeersborden voor afbakening Vlaamse havengebieden (kort) 215, april 18
• Quadverbod in 18 van 19 Brusselse gemeenten van kracht (kort) 218, juli 26
• Hoe een tijdelijk parkeerverbod op een plein aanduiden? 221, nov 19
• 70 km/uur wordt norm op Vlaamse gewestwegen vanaf 1 januari 2017 222, dec 3

Verkeersbordendatabank • Minister Weyts overweegt dwingende maatregelen voor updaten van Verkeersbordendatabank 213, feb 3
• Nieuwe 360°-beeldendatabank: mogelijke tool voor updaten verkeersbordendatabank 218, juli 4-5

Verkeersdrukte • Tool ‘Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet’ (pas verschenen) 220, okt 17
Verkeersindicatoren • Tool ‘Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet’ (pas verschenen) 220, okt 17
Verkeerslicht • BIVV doet aanbevelingen voor veiliger oversteekplaatsen en -gedrag voetgangers 215, april 11

• Drie proefprojecten op gewestwegen voor betere regeling verkeerslichten (kort) 216, mei 7
• Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
• AWV plant geen aftellichten op gewestwegen 218, juli 3
• Fietsen door rood op 9 extra kruispunten in Gent (kort) 219, sept 25
• Antwerpen plaatst verkeerslichten die aftellen naar groen (kort) 221, nov 24

Verkeersmodel • TML Thesisprijs: Verkeersmodel als ontwerptool voor multimodaal regionaal netwerk 221, nov 8-11
Verkeersovertreding • Databank koppelt leasingwagens aan bestuurder voor inning verkeersboetes (kort) 219, sept 25
Verkeerstelling • Tool ‘Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet’ (pas verschenen) 220, okt 17
Verkeersveiligheid • Hoe creatief mogen we zijn? 214, maa 27-28

• ETSC-rapport: nieuwe technologie en meer audits voor veiliger (snel)wegen 215, april 3
• Het BIVV na de zesde staatshervorming: interview met afgevaardigd bestuurder Karin Genoe 215, april 8-10
• Terugblik op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 215, april 23
• App loodst fietsers veilig door Antwerpse haven (kort) 215, april 18
• 87% gevaarlijke punten in Vlaanderen weggewerkt (kort) 215, april 22
• Advies AWV over reclame langs gewestwegen niet altijd bindend voor lokale besturen 216, mei 3
• Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
• Nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan tegen eind 2015 (kort) 216, mei 13
• Europa gaat voor veiliger en schoner vrachtwagens 217, juni 8-11
• BIVV biedt verkeersveiligheidsinspecties aan voor doven straatverlichting (kort) 217, juni 17
• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19
• Tien tips voor lokale campagnes rond veilig en duurzaam verkeer 218, juli 20-22
• Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid uit de startblokken 221, nov 12-13
• Nieuwe Staten-Generaal voor inhaalbeweging verkeersveiligheid (kort) 221, nov 13
• Dertig zwarte zones in het Brusselse verkeer (kort) 222, dec 6

Verkeersveiligheidsfonds • Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12
• Brussels gewest richt Verkeersveiligheidsfonds op (kort) 215, april 18

Verlichting • AWV test drie types led-verlichting op A12 (kort) 213, feb 27
• Intelligente aansturing voor verlichting straten én gebouwen in Antwerpse binnenstad (kort) 215, april 7
• Ninove kiest voor LED-verlichting in centrumstraten (kort) 217, juni 17
• BIVV biedt verkeersveiligheidsinspecties aan voor doven straatverlichting (kort) 217, juni 17
• 1 op 3 Vlaamse gemeenten dooft straatverlichting ’s nachts (kort) 220, okt 20
• Vijf mobiliteitsprojecten genomineerd voor Belfius Smart City Award 2015 222, dec 14-16

Verplaatsingsgedrag • Stadsmonitor 2014 geeft mobiliteitstendenzen aan 216, mei 18-21
• Mobility game Van5Naar4 haalt werknemers uit de file 216, mei 14-15
• Sven Maerivoet (TML): ‘Een modal shift vraagt eerst een mental shift’ 216, mei 10-13
• KU Leuven en VITO onderzoeken verplaatsingsgedrag e-fietsers (kort) 216, mei 24
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• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19
• Nieuw Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen gestart (kort) 218, juli 26
• Boek ‘Nieuwe mobiliteit - Na het autotijdperk’ (pas verschenen) 218, juli 27
• Het wijzigende verplaatsingsgedrag van senioren 219, sept 12-14
• Gepersonaliseerde mobiliteitsplannen veranderen gedrag (kort) 219, sept 20

Vervoersarmoede • Dossier Vervoersarmoede vandaag (pas verschenen) 217, juni 24
Verzekering • Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22

• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19
• Wanneer een pv opstellen na een ongeval met alleen stoffelijke schade? 218, juli 28-29
• Oldtimerwetgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid 221, nov 20-23

Villo! • Zie deelfiets
Vilvoorde • Nu ook Blue-bikes aan 1 euro in Asse, Kortrijk en Vilvoorde (kort) 215, april 7
VIM • VIM-project ‘sensoren op voertuigen’ wijst op mogelijkheden om kwaliteit wegdek te meten 215, april 4-5
VITO • KU Leuven en VITO onderzoeken verplaatsingsgedrag e-fietsers (kort) 216, mei 24

• Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid • Verkeersveiligheid en de zesde staatshervorming 214, maa 10-12

• Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid uit de startblokken 221, nov 12-13
VLITS • Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
Vlootbeheer • Eindrapport Proeftuin Elektrische Voertuigen: kantelpunt voor elektrische voertuigen op komst 218, juli 6-9
Voetganger • Inwoners Freiburg brengen knelpunten voor fietsers en voetgangers in kaart (kort) 213, feb 32

• Project Slimme Mobiliteitsschakels: inspiratie voor fijnmazig voetgangers- en fietsnetwerk 214, maa 4-9
• BIVV doet aanbevelingen voor veiliger oversteekplaatsen en -gedrag voetgangers 215, april 11
• Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17
• AWV plant geen aftellichten op gewestwegen 218, juli 3
• Antwerpen plaatst verkeerslichten die aftellen naar groen (kort) 221, nov 24

Voetgangersbeweging • Voetgangersbeweging lanceert label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ 213, feb 21-23
• ‘Steunpunt Straten’ is voortaan ‘Infopunt Publieke Ruimte’ 215, april 7

Voetgangerszone • Roeselare sluit stationsplein af met verzinkbare paaltjes (kort) 222, dec 11
Vrachtwagen • Gewestregeringen keuren kilometerheffing voor vrachtwagens goed (kort) 214, maa 33

• Suggesties voor veiliger verkeer op E313 en beter bereikbare industriegebieden 216, mei 4-6
• Europa gaat voor veiliger en schoner vrachtwagens 217, juni 8-11
• Vlaamse regering legt tarieven voor kilometerheffing vrachtwagens vast (kort) 217, juni 11
• Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14

VSV • De VSV leert Vlaanderen stappen en trappen 213, feb 24-27
• Terugblik op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 215, april 23

W
Waterstof • Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14

• Vlaamse regering stimuleert aankoop milieuvriendelijke voertuigen (kort) 220, okt 11
• Eerste publieke waterstoftankstation in België open vanaf medio 2016 221, nov 24

Wegdek • VIM-project ‘sensoren op voertuigen’ wijst op mogelijkheden om kwaliteit wegdek te meten 215, april 4-5
Wegenbouw • App Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (pas verschenen) 218, juli 27
Wegencategorisering • Trage wegen: een solide basis voor de wegencategorisering 215, april 12-17
Wegenwerken • In 2015 wegenwerken op 167 km snelweg (kort) 214, maa 33
Wegmarkering • Hoe worden fietsoversteekplaatsen op gewestwegen gemarkeerd? 219, sept 21-24
Wegwijzer • Zie signalisatie
Wenen • Kopenhagen, Wenen en Zürich zijn Europese toppers in terugdringen van luchtvervuiling (kort) 217, juni 19
Wetgeving • Alcoholcontroles kunnen sneller en eenvoudiger 213, feb 4-6

• Ongelijke behandeling bij immobilisering voertuig als beveiligingsmaatregel? 215, april 20
• Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22
• Hoe het verkeer op trage wegen regelen? 217, juni 21-23
• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19
• Wanneer een pv opstellen na een ongeval met alleen stoffelijke schade? 218, juli 28-29
• Kentekenaansprakelijkheid: mogelijkheden en beperkingen 219, sept 3-5
• Jaagpad tijdelijk voorbehouden voor deelnemers triatlon: kan dat? (kort) 219, sept 25
• Wanneer parkeerticket of -schijf verplicht op voorbehouden plaats voor elektrische voertuigen? 220, okt 8-11
• Oldtimerwetgeving houdt risico’s in voor de verkeersveiligheid 221, nov 20-23
• 70 km/uur wordt norm op Vlaamse gewestwegen vanaf 1 januari 2017 222, dec 3
• Nieuw verkeersreglement krijgt vorm in 2016 (kort) 222, dec 6

Woon-schoolverkeer • Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16
• Verkeersveiligheid verhogen? Geef stappers en trappers een streepje voor 214, maa 22-23

Woon-werkverkeer • Elmo@work: elektrische tweewielers doen werknemers minder autorijden 213, feb 18-20
• Van bedrijfswagens naar mobiliteitsoplossingen 214, maa 34-37
• Mobility game Van5Naar4 haalt werknemers uit de file 216, mei 14-15
• Vademecum duurzame mobiliteit voor federale overheidsdiensten (pas verschenen) 217, juni 24
• 7-stappenplan voor een fiets-actieplan (pas verschenen) 217, juni 24
• Werknemers in West-Vlaanderen maken duurzame overstap dankzij ‘testkaravaan 219, sept 15-17

Z
Zaventem • Proefproject De Lijn met zelfrijdende bus op luchthaven Zaventem (kort) 216, mei 17
Zelfrijdend voertuig • Wereldprimeur in Nederland: zelfrijdend busje op openbare weg (kort) 220, okt 7

• Proefproject De Lijn met zelfrijdende bus op luchthaven Zaventem (kort) 216, mei 17
• Filip Boelaert (MOW): ‘Mobiliteit blijft een én-én-verhaal’ 217, juni 12-16
• Zelfrijdende auto: baanbrekende oplossing of volautomatisch in de file? 218, juli 16-19

Zitmaaier • Zijn zitmaaiers toegelaten op de openbare weg? 216, mei 22
Zone 30 • Gebied binnen Gentse ring nu helemaal zone 30 (kort) 216, mei 13

• Onderzoek BIVV: 3 op 4 ongevallen op schoolroute gebeurt net buiten zone 30 220, okt 14-16
• Brussels gewest voert dynamische zone 30-borden in aan scholen (kort) 220, okt 20
• Historisch centrum Halle volledig zone 30 (kort) 222, dec 11

Zuid-Afrika • Johannesburg bant auto’s uit centraal zakendistrict voor EcoMobility World Festival (kort) 219, sept 19
Zürich • Kopenhagen, Wenen en Zürich zijn Europese toppers in terugdringen van luchtvervuiling (kort) 217, juni 19
Zwaar vervoer • Alternatieve energiebronnen voor bussen en vrachtwagens 218, juli 10-14
Zwartrijden • Zwartrijden bij De Lijn voortaan zwaarder bestraft (kort) 219, sept 17
Zweden • Europese toegankelijkheidsprijs voor Zweedse stad Borås (kort) 213, feb 32
Zwitserland • Luchtvervuiling drijft Genève tot kortingen op openbaar vervoer (kort) 219, sept 18


