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Ongevalgevoelige zones in het 
Brussels Gewest
Eind 2015 werd ZACA, een onderzoek naar ongevalgevoelige 
zones in het Brusselse gewest, afgerond. Dat leverde een 
reproduceerbare methode op om ongevallen te prioriteren, 
die in de praktijk werd toegepast. Er is nu een zicht op de 
meest gevaarlijke zones op de gewest- en gemeentewegen, 
een grondige analyse van problemen op 30 prioritair aan te 
pakken zones, en oplossingsvoorstellen voor diezelfde 30 
‘ZACA’s’. Lees er meer over vanaf p. 12.
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Brusselse regering wil onduidelijkheden en moeilijkheden wegwerken
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