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In de schoolomgeving of aan treinstations worden vaak
stroken aangeduid waar wagens kort mogen stilstaan om
kinderen of reizigers te laten in- of uitstappen. In het
verkeersreglement zijn geen bepalingen noch definities
opgenomen voor deze zogenaamde kiss-and-ride-stroken.
Hoe kunnen die stroken wettelijk correct aangeduid
worden? Lees het antwoord vanaf p. 24.

ARTIKELS
3

AWV test gevleugeld zebrapad in Brugge en Melle

4

Tien aanbevelingen voor lokale mobiliteitsplannen

7

Bus en tram zullen draadloos de verkeerslichten beïnvloeden

8

Moeizame zoektocht naar veilige en duidelijke markering voor fietsoversteekplaatsen

11

App helpt misbruik gehandicaptenparkeerkaarten opsporen

12

Met app en ‘Ping’-knopje onveilige fietssituaties registreren

16

Vias institute test energieabsorptie en veiligheidsniveau palen en verkeerslichten

18

Tweede proefproject met LZV’s in Vlaanderen van start

20

Bijsturing GAS-wet: oplossing creëert nieuwe problemen

KORT NIEUWS
17

Brussels gewest haalt toegangswegen naar drie randparkings uit lage-emissiezone l Ook
Brussels gewest voert technische wegcontrole van bedrijfsvoertuigen in l De Lijn wordt
hoofdaandeelhouder Blue-Mobility

19

Al 19 lokale besturen ondertekenden charter werftransport

RUBRIEKEN
23

Pas verschenen: Cahier ‘Fietsbeleid brengt op’ l Mobiliteitsverslag Mora 2018

24

Vraag van de maand: hoe een kiss-and-ride-strook aanduiden?
Column: wat kunnen we leren van … de Engelsen?
Agenda
Zo gezegd

l

26
27
27

Vernieuwde website fietssnelwegen.be

IN EEN VOLGEND NUMMER: Voertuigen tellen in Vlaanderen l De complexiteit van de
Zesde Staatshervorming voor de verkeerswetgeving l Bevoegdheid voor vaststellingen in zone
betalend parkeren en blauwe zone l Aanduiding maximumsnelheid op bord woonerf
l Overbodige verkeersborden l Het terugkommoment na het behalen van het rijbewijs in
Vlaanderen
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.

2

september 2018 Verkeersspecialist 249

