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Drie kwart van Vlaamse doelstelling 2020 gerealiseerd

In een volgend nummer: Bevoegdheid voor vaststellingen in zone betalend parkeren en 
blauwe zone l De complexiteit van de Zesde Staatshervorming voor de verkeerswetgeving l Hoe 
mobiliteitsdata ter beschikking stellen van gebruikers? l De vernieuwde rijopleiding onder de loep

Verkeersslang heeft effect  
op korte en iets langere termijn
In Vlaanderen is ‘Sam de Verkeersslang’ al jaren een bekende 
sensibiliseringscampagne om stappen en fietsen te stimuleren 
bij schoolgaande kinderen en hun ouders. De laatste jaren 
wordt stevig ingezet om van de campagne ook in andere 
landen een succesverhaal te maken. Wat ooit begon met een 
handvol scholen in Limburg, groeide uit tot een campagne in 
19 Europese landen. De resultaten tonen aan dat dergelijke 
campagnes effect hebben. Lees het artikel vanaf p. 12.
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