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De vervoerregio’s hebben nog veel
werk voor de boeg
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Vlaanderen telt sinds begin dit jaar vijftien vervoerregio’s. Ze
moeten het model van basisbereikbaarheid vorm geven en
op een geïntegreerde manier naar de mobiliteit in hun regio
kijken. Dat dit een zware opdracht is, zal niemand tegenspreken. Zeker omdat de financiële middelen beperkt zijn.
Lees het artikel vanaf p. 8.
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Zo gezegd

In een volgend nummer: Snelheidshandhaving voor snelle fietsen l Voertuigen tellen in
Vlaanderen l Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend parkeren en blauwe zone
l Aanduiding maximumsnelheid op bord woonerf l ANPR-data binnen een ‘smart city’
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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