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

Voorrang voor tram en fiets dringt 
autogebruik terug in Freiburg
Al 50 jaar beïnvloedt de Zuid-Duitse stad Freiburg de 
vervoerswijzekeuze van zijn bewoners en bezoekers met 
honing- en azijnmaatregelen. Een halve eeuw systematische 
voorrang voor tram, fiets en voetganger resulteert er in een 
lager autobezit en een geringer autogebruik dan in 
vergelijkbare steden, en in een fors groeiend gebruik van de 
fiets en het openbaar vervoer. Lees het artikel vanaf p. 14.

ARTIKELS

3 Technische keuring motorfietsen verplicht bij overdracht vanaf 2023 in Vlaanderen

4 Trajectcontroles in gemeenten: autonoom invoeren of contract met privépartner afsluiten?

8 Vademecum fietsvoorzieningen: richtlijnen en normen geüpdatet met het oog op toenemend 
en gevarieerd fietsverkeer

14 Voorrang voor tram en fiets dringt autogebruik terug in Freiburg

24 Gemeente Heusden-Zolder wil alle leerlingen op de fiets naar school

KORT NIEUWS

7 Onbemande camera’s op Belgische snelwegen flitsen voortaan vanaf 129 km/u

13  Communicatie met ondernemingen over verkeersboetes verloopt nu via eBox   
Geen inschrijvingsplicht meer voor voertuigen van personen met tijdelijke bescherming

19  Doorgaand verkeer uit centrum van Brussel geweerd  Antwerpen voert ‘no go’-, ‘no 
park’- en ‘slow speed’-zones in voor deelsteps

20  Zes landen lanceren oproep voor Europese fietsstrategie  Europees CIVITAS-project 
FastTrack strijkt neer in Antwerpen  Europese Week van de Mobiliteit

23  Zone 30 in alle wijken van Oostende  Volledige Hasseltse binnenstad is woonerf

28  Vlaanderen implementeert nieuwe Europese richtlijn over elektronische tolheffingssystemen 
 40 procent meer lage-emissiezones in Europa in voorbije drie jaar  Foutje in column 
vorig nummer

RUBRIEKEN

29 Column: om wie draait het?

30 Agenda

30 Zo gezegd

In een volgend nummer: Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving?  Tools 
ontwikkeld door TML en stad Leuven om mobiliteitsplannen aan te passen en beleidskeuzes te 
objectiveren

Fo
to

: v
zw

 R
ei

zi
ge

rs
bo

nd
, 2

02
2

Colofon

Verkeersspecialist verschijnt 
maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 27
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