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Eén computer voor alle Antwerpse 
verkeerslichten
Op ruim 360 kruispunten in de Stad Antwerpen staan er 
verkeerslichten. De komende jaren worden ze allemaal 
aangesloten op de verkeerslichtencoördinatiecentrale, een 
supercomputer zeg maar. Die zal per regelgebied, en zo zijn 
er 46, de verkeerslichten gecoördineerd aansturen. In 
oktober start de werking van de nieuwe verkeerslichten-
regelingen in het eerste regelgebied. Lees het interview met 
Geert Troucheau en Laura Tavernier (afdeling Mobiliteit 
Antwerpen) vanaf p. 8.
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 3 Verlichting snelwegen volgende vier jaar omgebouwd naar LED

 4 Zwaardere straf voor onleesbare kentekenplaat blijft dode letter

 8 Eén computer voor alle Antwerpse verkeerslichten

12 Vademecum Fietsvoorzieningen krijgt update

17 Slimme LED-verlichting in wijk Waver wint Belfius Smart Award

18 Hasselt installeert dynamisch verkeersmanagementsysteem

20 Dynamisch verkeersmanagement: positief op alle niveaus

KORT NIEUWS

 7 Netbeheerders plaatsen 2.500 publieke laadpalen in volgende 4 jaar  App ‘Toepark’ 
stopgezet

11 Tilburg test app die voetgangers langer groen licht geeft

16 MIVB lanceert bankkaartticket in 2019  Mobiris en dispatching MIVB onder één dak vanaf 
2019
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19 Pas verschenen: App ‘Smart Drivers’ begeleidt jongeren tijdens rijleerproces  Brussels 
gewest lanceert parkeerapp

25 Vraag van de maand: kan het maximumbedrag bij de onmiddellijke inning van 
snelheidsovertredingen hoger liggen dan 866 euro?

26 Column: Nieuwe technologie: walhalla of nachtmerrie?

27 Agenda

27 Zo gezegd

In een volgend nummer: Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend parkeren en 
blauwe zone  De complexiteit van de Zesde Staatshervorming voor de verkeerswetgeving 
 Databanken met gegevens over weginfrastructuur: een overzicht  De vernieuwde rijopleiding 
onder de loep
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