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Wanneer een tijdelijk verbod om stil te staan en te
parkeren of louter een parkeerverbod wordt aangebracht,
verschijnen vaak verkeersborden van diverse formaten en
kleuren. Hoe moeten die borden er eigenlijk uitzien? Op
welke hoogte moeten ze aangebracht worden? En welke
diameter moeten de borden hebben? Lees het antwoord
vanaf p. 27.
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Zo gezegd

Voor dit nummer werd de kopij
afgesloten op 2 november 2017.
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