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Inhoud

Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.com. 

Fo
to

: J
er

ry
 D

e 
Br

ie

In een volgend nummer: Voertuigen tellen in Vlaanderen  l Bevoegdheid voor vaststellin-
gen in zone betalend parkeren en blauwe zone  l Aanduiding maximumsnelheid op bord 
woonerf  l Maximaal toegelaten massa (MTM) en massa in beladen toestand (MBT) in de 
verkeerswetgeving

ARTIKELS

3 Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen

4 Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF

8 Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties

10 Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor

14 Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020

16 Gewijzigde verkeersregels voor wielerwedstrijden

25 AWV past voor het eerst in Vlaanderen tunneldosering toe

KORT NIEUWS

13 Infrabel installeert slimme omheiningen tegen spoorlopers

19 15 Vlaamse steden en gemeenten denken aan invoering LEZ 

22 Vlaamse keuringscentra strenger voor lichten en verklikkerlampjes

23 Oldtimers ouder dan 30 jaar voortaan ook naar periodieke keuring  l Implementatie 
decreet basisbereikbaarheid met één jaar uitgesteld

RUBRIEKEN

20 Vraag van de maand: mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de  
 openbare weg gooien?

24 Pas verschenen: KMOVIN’: App voor intentarising verkeersborden  l Handleiding 
voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten  l 
Onderzoeksrapport ‘Alcohol achter het stuur’

26 Column: van drempel naar draagvlak

27 Agenda

27 Zo gezegd
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Hoogstaande ledverlichting voor 
nieuwe fietspaden op het BFF 
“We passen het lichtplan van AWV aan zodat onze 
fietspaden voldoende verlicht worden”, zo staat te 
lezen in het Vlaams regeerakkoord. Bedoeld wordt de 
lichtvisie voor gewestwegen. Die bevat ook richtlijnen 
voor de verlichting van fiets(snel)wegen in beheer van 
het gewest. Een aanpassing van het lichtplan is 
dringend nodig want de lat voor fietspadverlichting ligt 
nu te laag. Bovendien houden de huidige normen te 
weinig rekening met de kenmerken van ledverlichting. 
Lees het artikel vanaf p. 4.

Index 2019 staat online

De index met een overzicht van alles wat in 2019 

verschenen is in Verkeersspecialist, vindt u online. 

Ga naar www.verkeersspecialist.be.


