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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 
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In een volgend nummer: Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving? 
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‘Ontwerpers kunnen niet toveren’  
“Om de straten goed in te richten, moet de autodruk 
absoluut verminderen. Daarvoor moet je in de eerste 
plaats financiële en fiscale middelen inzetten: een 
kilometerheffing, duurdere bewonerskaarten, het 
afschaffen van de salariswagen. Die opgave ligt buiten de 
ontwerpwereld. Dus, doe iets aan de financiële 
bevoordeling van de auto, zodat wij kunnen beginnen 
goed te ontwerpen.” Dat zegt Brussels Bouwmeester 
Kristiaan Borret. Lees het interview vanaf p. 4.
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