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Voor het merendeel van de Belgische bevolking is fietsen
een evidentie. Toch kunnen niet alle volwassenen fietsen.
Omdat ze het simpelweg nooit geleerd hebben, niet de
kans hadden of omdat het te lang geleden is en ze het
verleerd zijn. Maar wat betekent het om op latere leeftijd te
leren fietsen? Verandert je leven dan? Mobiel 21 onderzocht
het. Lees meer vanaf p. 11.
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Zo gezegd

INDEX 2017 STAAT ONLINE

De index met een overzicht van alles wat in
2017 verschenen is in Verkeersspecialist, vindt
u online. Ga naar www.verkeersspecialist.be.
Halfweg aan de linkerkant vindt u een link naar
de pdf van de index.
In een volgend nummer: De complexiteit van de Zesde Staatshervorming voor de
verkeerswetgeving l Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend parkeren en blauwe zone
l Reflecterende fietssuggestiestroken l Doorstroming van het openbaar vervoer bekeken door de
ogen van de reiziger
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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