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Behoudens de uitdrukkelijk bij
wet bepaalde uitzonderingen mag
niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op
welke wijze ook, zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Voor dit nummer werd de kopij
afgesloten op 3 april 2018.
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Adviesraad
Elke Bossaert (Mobiel 21),
Werner De Dobbeleer (VSV),
Wouter Florizoone (Flanders
Smart Hub), Marleen Govaerts
(Dep. MOW), Dirk Lauwers
(UGent), Gijs Moors (AWV
Limburg), Stef Willems (Vias
institute)

De OV-bedrijven kunnen de vertragingen die ze zelf
veroorzaken (te beperkte toegangsdeuren, halte-inrichting,
podesten, informatie naar de reizigers, …) ook zelf
wegnemen. De winst die deze maatregelen opleveren, kan
de kwaliteit van de dienstuitvoering voor tram- en
busreizigers gevoelig verbeteren. Lees het artikel van de
Reizigersbond vanaf p. 16.
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