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‘Vierkant groen’ krijgt plaats
in Wegcode

Colofon
Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 25

Op 31 mei 2019 zijn heel wat wijzigingen van de Wegcode
in werking getreden voor fietsers, voetgangers en bestuurders van speed pedelecs. Erg opvallend is de invoering van
de ‘vierkant groen’-verkeerslichtenregeling. Daarbij krijgen
alle overstekende fietsers en/of voetgangers tegelijk groen
licht terwijl het gemotoriseerde verkeer in alle richtingen
moet stoppen. De wetgever heeft daarvoor in de Wegcode
een nieuw type verkeerslichten opgenomen. Lees de artikels
vanaf p. 16.
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