
2 april 2018 Verkeersspecialist 245  

Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 
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Regelmaat tram en bus 
belangrijker dan snelheid
De OV-bedrijven kunnen de vertragingen die ze zelf 
veroorzaken (te beperkte toegangsdeuren, halte-inrichting, 
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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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Colofon

Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 24
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