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In onze vrijetijdsverplaatsingen wint de fiets aan populariteit.
We hebben het dan niet alleen over recreatieve fietstochtjes, ook voor heel wat verplaatsingen naar evenementen,
toeristische attracties en andere recreatieve bestemmingen
springen bezoekers alsmaar vaker op de fiets. Een doordacht fietsbeleid naar die bestemmingen is daarom cruciaal.
Lees meer vanaf p. 30.
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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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