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20 aanbevelingen om de Wegcode 
te vereenvoudigen
Op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 
december 2015 kondigde federaal minister van Mobiliteit 
Jacqueline Galant een actieplan met 15 maatregelen aan die 
tot een grotere verkeersveiligheid moeten leiden. Een van 
die maatregelen is de vereenvoudiging van de Wegcode. 
Hoe kunnen we die vormgeven? Ivan Bruggeman, expert in 
verkeerswetgeving, formuleert 20 aanbevelingen. Lees er 
alles over vanaf p. 10.
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 7 Turnhout introduceert ‘velobaar’ voor wachtende fietsers
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16 Gent digitaliseert bewonerskaarten l Eén geoloket trage wegen voor heel Vlaanderen op 
komst
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28 Europees nieuws: Bristol deelt knowhow over duurzaam beleid via toolkit l Milaan wint 
Europese Access City Award 2016 met consequent toegankelijkheidsbeleid l Jaarlijks 
430.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa door luchtvervuiling l Evidence-rapport: 
investeringen in duurzame mobiliteit boosten lokale economie
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25  Pas verschenen: Bikeform: website voor bedrijfsfietsen l Inspiratieboek ‘De aantrekkelijke 
en bereikbare stad’

26 Vraag van de maand: Energie besparen met openbare verlichting: doven of beheren?

30 Column: weg piraten

31 Agenda

31 Zo gezegd

In een volgend nummer: Het toepassen van de wielklem bij parkeerinbreuken 
l Eindresultaten project Elmo@work (elektrische tweewielers voor werkgerelateerde verplaatsin-
gen) l Big data als basis voor mobiliteitsbeleid l Bikeform.be: lessons learned l ‘Vierkant groen’ 
voor fietsers in Vlaanderen
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