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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 

datum aanpassen —

Inhoud

Zeven tips voor communicatie over 
mobiliteitsprojecten in de omgeving
Respectvol omgaan met diegenen die de gevolgen van je 
project ondervinden, daar draait omgevingscommunicatie 
om. Sommige mensen zullen nieuwe kansen zien, anderen 
houden niet van verandering en willen liever dat alles bij het 
oude blijft. Met een doordachte communicatie kan je 
antwoorden bieden op de verschillende bekommernissen 
of verwachtingen van het publiek, en tegelijk je project op 
de rails krijgen. Lees het artikel vanaf p. 4.
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In een volgend nummer: Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving?  
 Hoe verkeersgedrag beïnvloeden?  Wat bepaalt ons mobiliteitsgedrag?  Tools ontwikkeld 
door TML en stad Leuven om mobiliteitsplannen aan te passen en beleidskeuzes te objectiveren


