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Inhoud

‘Verkeersveiligheid op gewest- en 
gemeentewegen kan nog veel beter’
Verkeersveiligheidsaudits zijn Europees verplicht voor 
TEN-T-wegen. Vlaanderen voert ze ook uit voor alle 
autosnelwegen en hoofdwegen, en lonkt naar een uitbreiding 
naar gewestwegen. “Dat is een goede zaak”, zegt An Volckaert 
onderzoeker bij Opzoekingscentrum van de Wegenbouw 
(OCW). “De verkeersveiligheid op gewest- en 
gemeentewegen kan nog veel beter. Audits in verschillende 
fases van een project, vanaf het voorontwerp tot en met de 
uitvoering en het gebruik van de weg, kunnen heel wat 
ongevallen voorkomen.” Lees het artikel vanaf p. 8.
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