
2 november 2017 Verkeersspecialist 241  

Inhoud

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

Hoe tijdelijke parkeerverboden 
aanduiden?
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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17 Eerste plaats: optimale dienstregelingen voor tijdelijke,  
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20 Tweede plaats: rijden Vlaming sneller na weghalen van snelheidsborden?

22 Derde plaats: welvaartsberekening voor auto- en treinritten  
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27 Vraag van de maand: Hoe moeten tijdelijke parkeerverboden aangeduid worden?

32 Pas verschenen: Be Walking, Be Brussels: app, wandelatlas en voetgangerskaarten op 
schuilhuisjes  Praktijkboek Groene Functionele Belevingstrajecten  Inspiratieboek voor een 
lokaal duurzaam beleid  Evolutie Vlaams verkeersveiligheidsplan - Rapport werkjaar 2016-
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