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Overdreven snelheid blijft een belangrijke oorzaak van
verkeersonveiligheid en ongevallen. Het aanpakken van
dat probleem loopt over de drie gekende sporen: de
weginfrastructuur aanpassen, inzetten op educatie en
sensibilisering, en handhaven. Joris Willems (docent verkeerskunde
en mobiliteit aan Hogeschool PXL en Vives University College) en
Koen Stuyven (projectleider bij Vectris) laten hun licht schijnen op
de eerste pijler, de infrastructuur. Lees het artikel vanaf p. 8.
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