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Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Aansprakelijkheid • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

Aanvullend reglement • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

 • Wat is de procedure voor het aanpassen van de grenzen van de bebouwde kom? VSP 278, juli 22-23 

Administratieve toeslag • Overtreder draait voortaan zelf op voor verwerkingskosten bij 
verkeersovertredingen 

VSP 279, sept 6-10 

ADR • Vlaamse ADR-regels afgestemd op ADR-2021 mét nieuwe boete voor inbreuk met 

mobiele tanks (kort) 

VSP 278, juli 17 

Antwerpen • Trage wegen zetten Antwerpen in beweging in hun stad VSP 274, maart 22-23 

 • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

 • Slim slot voor Blue-bikes biedt voordelen voor gebruikers én lokale overheden VSP 276, mei 3 

 • Meer handhaving, meer verkeersveiligheid? VSP 279, sept 20-24 

 • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 
nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

 • Stad Antwerpen neemt digitale parkeerverbodsborden in gebruik (kort) VSP 282, dec 24 

Autodelen • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Nieuwe versie Hoppinhuisstijlgids (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Cambio neemt kaap van 50.000 abonnees (kort) VSP 279, sept 11 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

Autonoom Zie zelfrijdend   

AVOS • Gerry Peeters (Wegpolitie Limburg): 'AVOS zorgt voor gestructureerde aanpak van 

verkeersonveilige situaties’ 

VSP 277, juni 7-9 

AWV • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

Basisbereikbaarheid • De Lijn blijft interne operator voor kernnet en aanvullend net na internationale 
benchmark 

VSP 273, feb 1 

 • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

 • Milieueffectrapportage geïntegreerd in opmaaktraject regionaal mobiliteitsplan 

(kort) 

VSP 273, feb 11 

 • Mobiliteitscentrale voor Vlaanderen later dan 1 januari 2022 van start (kort) VSP 276, mei 29 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

 • Vlaanderen sluit contract af met Via voor uitbating mobiliteitscentrale (kort) VSP 280, okt 13 

Basismobiliteit • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

Bebouwde kom • Wat is de procedure voor het aanpassen van de grenzen van de bebouwde kom? VSP 278, juli 22-23 

Beleid (Brussels gewest) • Masterplan fietsparkeren voor Brussels gewest (pas verschenen) VSP 275, april 25 

 • Themagids voor veerkrachtige mobiliteit in steden  VSP 276, mei 24 

 • Brusselse regering wijzigt regels rij-examinatoren binnen eigen, nieuw kader (kort) VSP 277, juni  19 

 • Praktisch rijexamen A2 in Brussels gewest mag voortaan met lichter type motorfiets 
(kort) 

VSP 277, juni  19 

 • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Brusselse lage-emissiezone haalt meest vervuilende wagens versneld uit het verkeer VSP 281, nov 4-5 

 • Wegcode afgestemd op 30 km/uur in Brusselse bebouwde kom VSP 281, nov 13 

 • Brochure Brussels gewest 'De toegankelijkheid van handelszaken - Praktische gids' 

(pas verschenen) 

VSP 280, okt 14 

 • Brussel Mobiliteit vervangt 155 autoparkeerplaatsen aan zebrapaden door 

fietsparkeerplaatsen (kort) 

VSP 281, nov 9 

 • Rapport Rekenhof 'Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' 

(pas verschenen) 

VSP 281, nov 15 

 • Website Fietssnelwegen.be volledig vernieuwd VSP 282, dec 23 

 • Eerste interfederaal plan voor verkeersveiligheid (kort) VSP 282, dec 7 

Beleid (Europa) • Actieplan met 82 initiatieven binnen Europese strategie voor duurzame en slimme 
mobiliteit (kort)  

VSP 273, feb 16 

 • Europees Klimaatpact: burgers geven groener Europa vorm (kort) VSP 273, feb 16 

 • 2021 is Europees jaar van het spoor (kort) VSP 273, feb 16 

Beleid (federaal) • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 

plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Eerste interfederaal plan voor verkeersveiligheid (kort) VSP 282, dec 7 



II 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Beleid (lokaal) • Hoe moet een gemeenteraadsbeslissing over gemeentewegen gemotiveerd worden? VSP 273, feb 26-28 

 • Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien 
die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP? (kort) 

VSP 273, feb 11 

 • Voortaan GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen 

(kort) 

VSP 273, feb 25 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Al kwart Vlaamse gemeenten ondertekende Charter Werftransport (kort) VSP 275, april 5 

 • Tevredenheid lokale besturen over samenwerking met De Lijn is toegenomen in 

2020 (kort) 

VSP 275, april 22 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

 • Handboek over fietsparkeren in de stad VSP 276, mei 22 

 • Themagids voor veerkrachtige mobiliteit in steden  VSP 276, mei 24 

 • EU-leidraad voor fietsprojecten VSP 276, mei 25 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • 'De Grote Versnelling' wil samenwerking en kennisuitwisseling bij fietsprojecten 
stimuleren (kort) 

VSP 277, juni 15 

 • Fonds Bikes in Brussels steunt 10 nieuwe projecten met 800.000 euro (kort) VSP 277, juni 22 

 • Subsidiewijzer fietsinfrastructuur (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Wat is de procedure voor het aanpassen van de grenzen van de bebouwde kom? VSP 278, juli 22-23 

 • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 

overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

Beleid (provinciaal) • 'De Grote Versnelling' wil samenwerking en kennisuitwisseling bij fietsprojecten 

stimuleren (kort) 

VSP 277, juni 15 

 • Website Fietssnelwegen.be volledig vernieuwd VSP 282, dec 23 

Beleid (Vlaanderen) • De Lijn blijft interne operator voor kernnet en aanvullend net na internationale 
benchmark 

VSP 273, feb 1 

 • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 

 • Vlaamse regering versoepelt afdekplicht en ladingvoorschriften in Wegcode (kort) VSP 274, maart 7 

 • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Mobiliteitscentrale voor Vlaanderen later dan 1 januari 2022 van start (kort) VSP 276, mei 29 

 • Snelheidsbeperking bubeko aankondigen met bord en onderbord niet altijd meer 

nodig 

VSP 277, juni 3 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 
plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • 'De Grote Versnelling' wil samenwerking en kennisuitwisseling bij fietsprojecten 

stimuleren (kort) 

VSP 277, juni 15 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Twaalf beleidsprioriteiten loodsen mobiliteitsbeleid in Vlaanderen richting 2040 VSP 278, juli 18-20 

 • Vlaamse ADR-regels afgestemd op ADR-2021 mét nieuwe boete voor inbreuk met 

mobiele tanks (kort) 

VSP 278, juli 17 

 • Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 voorgesteld VSP 279, sept 12-13 

 • Vlaanderen treedt streng op tegen fraude en agressie voor, tijdens of na een 
rijexamen 

VSP 280, okt 3 

 • Vlaanderen sluit contract af met Via voor uitbating mobiliteitscentrale (kort) VSP 280, okt 13 

 • Vlaanderen zet 302 gevaarlijke punten op dynamische lijst VSP 281, nov 3 

 • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 

overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

 • Eerste interfederaal plan voor verkeersveiligheid (kort) VSP 282, dec 7 

Beleid (Wallonië) • Nieuwe signalisatieregels voor wegenwerken in Wallonië (kort) VSP 274, maart 32 

 • Waals gewest wijzigt Wegcode: 30 km/uur bij borden D9 en D10 (kort) VSP 280, okt 21 

 • Eerste interfederaal plan voor verkeersveiligheid (kort) VSP 282, dec 7 

Beveren • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

BFF • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 



III 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Bijzondere overrijdbare 
bedding 

• Wat is het verschil tussen een busstrook en een bijzondere overrijdbare bedding? VSP 280, okt 16-20 

Blinden en slechtzienden • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 

verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

Blue-bike • Slim slot voor Blue-bikes biedt voordelen voor gebruikers én lokale overheden VSP 276, mei 3 

Bonheiden • Bonheiden rolt 22 trajectcontroles uit via Trajectcontrole as-a-Service (kort) VSP 281, nov 20 

Bouwmeester • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

Bovenleiding • De bovenleiding biedt nieuwe mogelijkheden voor elektrisch wegtransport VSP 273, feb 18-21 

Brandweer • Goede praktijkengids - Inrichting van wegen voor de vlotte doorgang van 

hulpvoertuigen  (pas verschenen) 

VSP 275, april 24 

Brasschaat • Allemaal VIB: alle acties rond verkeersveiligheid in Brasschaat onder één noemer VSP 274, maart 14-15 

Bromfiets • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 
speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

Bromfiets • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

Brussel • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

 • Voortaan één openbaarvervoersticket voor verplaatsingen in en rond Brussel (kort) VSP 273, feb 11 

 • Ziegler gebruikt zes meter lange cargobike voor stadsdistributie in Brussel (kort) VSP 278, juli 24 

Bus • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

 • MIVB test waterstofbus in komende twee jaar (kort) VSP 279, sept 11 

Busstrook • Wat is het verschil tussen een busstrook en een bijzondere overrijdbare bedding? VSP 280, okt 16-20 

Cambio • Cambio neemt kaap van 50.000 abonnees (kort) VSP 279, sept 11 

Circulatie • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Bruno Villé (MINT): ‘Verkeersmodellen benaderen realiteit, maar menselijk gedrag 

blijft deels onvoorspelbaar’ 

VSP 281, nov 6-9 

CIVITAS • Nieuwe CIVITAS-podcast ‘Mobility Marvels’ VSP 276, mei 25 

Column • #kleingelukske (door Freya De Muynck) VSP 273, feb 29 

 • De valse pendel (door Miguel Vertriest) VSP 274, maart 33 

 • Daar is de lente (door Cathy Macharis) VSP 275, april 23 

 • OEF! (door Kris Peeters) VSP 276, mei 21 

 • U rijdt te snel (door Werner De Dobbeleer) VSP 277, juni 23 

 • Dorpsparkeren (door Joris Willems) VSP 278, juli 25 

 • Geen paatjes, geen gras (door Miguel Vertriest) VSP 279, sept 25 

 • Gezellige mobiliteit (door Freya Vandaele) VSP 280, okt 25 

 • Lourdesmobiliteit (door Kris Peeters) VSP 281, nov 21 

 • Bewegingsvrijheid (door Cathy Macharis) VSP 282, dec 25 

Combimobiliteit • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

 • Nieuwe versie Hoppinhuisstijlgids (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

Covid-19 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

CULT • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 
nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

De Grote Versnelling • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

De Lijn • De Lijn blijft interne operator voor kernnet en aanvullend net na internationale 

benchmark 

VSP 273, feb 1 

 • ReTiBo-project bij De Lijn is klaar (kort) VSP 274, maart 32 

 • Tevredenheid lokale besturen over samenwerking met De Lijn is toegenomen in 

2020 (kort) 

VSP 275, april 22 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Nieuw type kusttrams voortaan bekend als 'Zeelijner' (kort) VSP 278, juli 13 

Deelfiets • Slim slot voor Blue-bikes biedt voordelen voor gebruikers én lokale overheden VSP 276, mei 3 

 • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 
drempels 

VSP 278, juli 10-12 

 • Nieuw deelplatform voor aangepaste fietsen: gfietst.be (pas verschenen) VSP 280, okt 14 

Dendermonde • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

DMOW • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

Dode hoek • Overheden nemen maatregelen om dodehoekongevallen met vrachtwagens te 

voorkomen 

VSP 276, mei 8-13 

Doofheid • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

Doorstroming • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 



IV 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Drugs in het verkeer • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

Duurzame mobiliteit • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 
noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Nieuwe CIVITAS-podcast ‘Mobility Marvels’ VSP 276, mei 25 

 • Succesverhalen en resultaten van SUMP op wijkniveau (kort) VSP 280, okt 22 

 • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 

nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

 • Youth on the Move: tips om jongeren te betrekken bij stedelijke mobiliteitsplanning 

(kort) 

VSP 280, okt 23 

 • 'Monitor duurzame mobiliteit 2021' van Netwerk Duurzame Mobiliteit (pas 

verschenen) 

VSP 280, okt 14 

 • Leuven wordt tweede Vlaamse Ecozone voor bezorging van pakjes (kort) VSP 282, dec 17 

Ekeren • Slim slot voor Blue-bikes biedt voordelen voor gebruikers én lokale overheden VSP 276, mei 3 

Elektromobiliteit • De bovenleiding biedt nieuwe mogelijkheden voor elektrisch wegtransport VSP 273, feb 18-21 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 
noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

Elsene • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

Fiets • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 

speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • EU-leidraad voor fietsprojecten VSP 276, mei 25 

 • Studie bewijst grote impact van tijdelijke fietsinfrastructuur VSP 276, mei 23 

 • Welke verkeersregels gelden er voor het fietsen in groep? VSP 276, mei 26-29 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Fonds Bikes in Brussels steunt 10 nieuwe projecten met 800.000 euro (kort) VSP 277, juni 22 

 • Subsidiewijzer fietsinfrastructuur (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • VIAS-briefing 'Oudere fietsers' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

 • Waals gewest wijzigt Wegcode: 30 km/uur bij borden D9 en D10 (kort) VSP 280, okt 21 

 • Nieuw deelplatform voor aangepaste fietsen: gfietst.be (pas verschenen) VSP 280, okt 14 

 • Rapport workshops ‘Fietsen in 2040’ van Fietsberaad Vlaanderen (pas verschenen) VSP 280, okt 15 

 • Park Belle-Vue Leuven wint prijs ‘Fietsinfrastructuur in Vlaanderen 2021’ VSP 281, nov 11 

 • Brussel Mobiliteit vervangt 155 autoparkeerplaatsen aan zebrapaden door 

fietsparkeerplaatsen (kort) 

VSP 281, nov 9 

 • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

 • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 
detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Fietsberaad Vlaanderen • Fietsberaad Vlaanderen krijgt positieve evaluatie (kort) VSP 277, juni 15 

Fietsbrigade • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

Fietsendrager • Regels voor fietsendragers zijn te complex en onlogisch VSP 277, juni 16-19 

Fietsenstalling • Masterplan fietsparkeren voor Brussels gewest (pas verschenen) VSP 275, april 25 

 • Handboek over fietsparkeren in de stad VSP 276, mei 22 

Fietsinfrastructuur • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Website Fietssnelwegen.be volledig vernieuwd VSP 282, dec 23 

Fietskoerier • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Ziegler gebruikt zes meter lange cargobike voor stadsdistributie in Brussel (kort) VSP 278, juli 24 

 • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 

nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

Fietspad • Test met ledwaarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden in Hasselt VSP 274, maart 20-21 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

 • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

Fietssnelweg • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 

 • Visienota 'Fietssnelwegen en fietsen in stationsomgevingen' (pas verschenen) VSP 281, nov 14 

 • Website Fietssnelwegen.be volledig vernieuwd VSP 282, dec 23 

Fietsstraat • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 

plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Rapport 'Fietsstraten en fietszones' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 



V 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

 • Te weinig uniformiteit bij signalisatie fietsstraat(zone) VSP 282, dec 18-20 

 • Geen bijkomend bord nodig voor invoering 30 km/uur in fietsstraat(zone) VSP 282, dec 21 

 • Fietsstraat(zone) en zone 30 beter niet combineren VSP 282, dec 22 

Fietssuggestiestrook • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

Fietszone • Rapport 'Fietsstraten en fietszones' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

 • Te weinig uniformiteit bij signalisatie fietsstraat(zone) VSP 282, dec 18-20 

 • Geen bijkomend bord nodig voor invoering 30 km/uur in fietsstraat(zone) VSP 282, dec 21 

 • Fietsstraat(zone) en zone 30 beter niet combineren VSP 282, dec 22 

Fiscaliteit • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

GAS • Voortaan GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen 
(kort) 

VSP 273, feb 25 

 • Mechelen eerste stad die GAS-boetes voor snelheidsovertredingen invoert (kort) VSP 276, mei 29 

Geconnecteerde 

voertuigen 
• Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Gemeenteweg • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 

overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

Gent • Project ‘Samenleven in het verkeer’: de Gentse flikken in de slipstream van een 

snel evoluerend mobiliteitslandschap 

VSP 274, maart 18-19 

 • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 

 • Tongeren en Rijmenam winnen Prijs Publieke Ruimte 2021 VSP 278, juli 21 

Gevaarlijke punten • Vlaanderen zet 302 gevaarlijke punten op dynamische lijst VSP 281, nov 3 

GIPOD • Vernieuwd GIPOD-platform gelanceerd (kort) VSP 273, feb 16 

Goederenvervoer • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 
noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

 • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 

nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

 • Leuven wordt tweede Vlaamse Ecozone voor bezorging van pakjes (kort) VSP 282, dec 17 

Halte • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

Handhaving • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

 • Voortaan GAS-boetes mogelijk voor beperkte snelheidsovertredingen in Vlaanderen 
(kort) 

VSP 273, feb 25 

 • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

 • Vernieuwde website www.verkeersboetes.be is pak gebruiksvriendelijker (kort) VSP 275, april 13 

 • Mechelen eerste stad die GAS-boetes voor snelheidsovertredingen invoert (kort) VSP 276, mei 29 

 • Wetgever verruimt grensoverschrijdende uitwisseling van nummerplaatgegevens 

(kort) 

VSP 276, mei 29 

 • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

 • Inbreuken op verkeersbord C23 voortaan strenger bestraft (kort) VSP 278, juli 17 

 • Vlaamse ADR-regels afgestemd op ADR-2021 mét nieuwe boete voor inbreuk met 

mobiele tanks (kort) 

VSP 278, juli 17 

 • Centraal parket voor verkeersveiligheid op komst VSP 279, sept 3 

 • Overtreder draait voortaan zelf op voor verwerkingskosten bij 

verkeersovertredingen 

VSP 279, sept 6-10 

 • Meer handhaving, meer verkeersveiligheid? VSP 279, sept 20-24 

 • Belemmerde spoorwegovergang oprijden voortaan zwaarder bestraft (kort) VSP 279, sept 5 

 • Vlaamse lokale besturen mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor 
handhaving parkeerbeleid (kort) 

VSP 282, dec 24 

Handicap • Nieuw deelplatform voor aangepaste fietsen: gfietst.be (pas verschenen) VSP 280, okt 14 

Hasselt • Vlaams Congres Verkeersveiligheid: een blik op gaststad Hasselt en gastprovincie 

Limburg 

VSP 274, maart 12-13 

 • Test met ledwaarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden in Hasselt VSP 274, maart 20-21 

 • Volledige binnenstad Hasselt wordt woonerf (kort) VSP 280, okt 13 

Haven  • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

Hoppin • Nieuwe versie Hoppinhuisstijlgids (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

Infopunt Publieke Ruimte • Tongeren en Rijmenam winnen Prijs Publieke Ruimte 2021 VSP 278, juli 21 

Infrabel • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

Infrastructuur • Subsidies voor veilige schoolomgevingen uitgebreid naar schoolroutes (kort) VSP 273, feb 16 

 • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 



VI 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • OCW-rapport 'Connected & autonomous vehicles en weginfrastructuur - Stand van 

zaken en toekomstverkenning' (pas verschenen) 

VSP 274, maart 27 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 

 • Goede praktijkengids - Inrichting van wegen voor de vlotte doorgang van 

hulpvoertuigen  (pas verschenen) 

VSP 275, april 24 

 • Studie bewijst grote impact van tijdelijke fietsinfrastructuur VSP 276, mei 23 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Fonds Bikes in Brussels steunt 10 nieuwe projecten met 800.000 euro (kort) VSP 277, juni 22 

 • Subsidiewijzer fietsinfrastructuur (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 voorgesteld VSP 279, sept 12-13 

 • Lange wegtunnels in Vlaanderen krijgen slagbomen (kort) VSP 279, sept 11 

 • Vlaanderen zet 302 gevaarlijke punten op dynamische lijst VSP 281, nov 3 

 • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 

overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

 • OCW-publicatie 'Meetmethode voor het gebruik van de nucleaire dichtheidsmeter 

bij het bepalen van de dichtheid en de controle van asfaltverhardingen' (pas 
verschenen) 

VSP 281, nov 14 

 • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

Inhalen • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

Kentekenplaat Zie nummerplaat   

Keuring • Regels voor fietsendragers zijn te complex en onlogisch VSP 277, juni 16-19 

 • Technische keuring strenger voor gebreken aan lichten (kort) VSP 280, okt 21 

Klimaat • Europees Klimaatpact: burgers geven groener Europa vorm (kort) VSP 273, feb 16 

Leefbaarheid  • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

Leuven • Park Belle-Vue Leuven wint prijs ‘Fietsinfrastructuur in Vlaanderen 2021’ VSP 281, nov 11 

 • Leuven wordt tweede Vlaamse Ecozone voor bezorging van pakjes (kort) VSP 282, dec 17 

LEZ • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 

plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Brusselse lage-emissiezone haalt meest vervuilende wagens versneld uit het verkeer VSP 281, nov 4-5 

LiDAR • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Luchthavengebied • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 
plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

Luchtkwaliteit • Brusselse lage-emissiezone haalt meest vervuilende wagens versneld uit het verkeer VSP 281, nov 4-5 

MaaS • Onderzoeksrapport 'Aantrekkelijkheid van MaaS in een B2B-context (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

Mechelen • Mechelen eerste stad die GAS-boetes voor snelheidsovertredingen invoert (kort) VSP 276, mei 29 

MER • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

 • Milieueffectrapportage geïntegreerd in opmaaktraject regionaal mobiliteitsplan 

(kort) 

VSP 273, feb 11 

MIA • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 voorgesteld VSP 279, sept 12-13 

 • Vlaanderen zet 302 gevaarlijke punten op dynamische lijst VSP 281, nov 3 

Milieu Zie luchtkwaliteit   

MIVB • Verplaatsbare oprijplaten: snelle en eenvoudige oplossing voor beter toegankelijke 
trams 

VSP 274, maart  30-32 

 • MIVB installeert perronranden om toegang tot trams te vergemakkelijken (kort) VSP 278, juli 13 

 • MIVB test waterstofbus in komende twee jaar (kort) VSP 279, sept 11 

 • Veel aandacht voor veiligheid bij nieuwe TNG-trams MIVB VSP 281, nov 10 

MMC • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 

drempels 

VSP 278, juli 10-12 

MOBER • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

Mobiliteitscentrale • Mobiliteitscentrale voor Vlaanderen later dan 1 januari 2022 van start (kort) VSP 276, mei 29 

Mobiliteitsplan • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

 • Milieueffectrapportage geïntegreerd in opmaaktraject regionaal mobiliteitsplan 

(kort) 

VSP 273, feb 11 

Mobiliteitsvisie • Twaalf beleidsprioriteiten loodsen mobiliteitsbeleid in Vlaanderen richting 2040 VSP 278, juli 18-20 

Mobipunt • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

Modal shift • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

Motorfiets • Praktisch rijexamen A2 in Brussels gewest mag voortaan met lichter type motorfiets 
(kort) 

VSP 277, juni  19 



VII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Multimodaliteit • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

Netwerk Duurzame 
Mobiliteit 

• 'Monitor duurzame mobiliteit 2021' van Netwerk Duurzame Mobiliteit (pas 
verschenen) 

VSP 280, okt 14 

NMBS • NMBS sluit loketten in 44 stations tegen eind 2021 (kort) VSP 274, maart 32 

 • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

Nummerplaat • Wetgever verruimt grensoverschrijdende uitwisseling van nummerplaatgegevens 

(kort) 

VSP 276, mei 29 

 • Regels voor fietsendragers zijn te complex en onlogisch VSP 277, juni 16-19 

OCW • OCW-rapport 'Connected & autonomous vehicles en weginfrastructuur - Stand van 

zaken en toekomstverkenning' (pas verschenen) 

VSP 274, maart 27 

Onderzoek • Rapport ‘OVG Vlaanderen 5.5’ (pas verschenen) VSP 273, feb 17 

 • Verhogen alternatieve zebrapaden de verkeersveiligheid? VSP 274, maart 24-25 

 • Studie bewijst grote impact van tijdelijke fietsinfrastructuur VSP 276, mei 23 

 • Gerry Peeters (Wegpolitie Limburg): 'AVOS zorgt voor gestructureerde aanpak van 

verkeersonveilige situaties’ 

VSP 277, juni 7-9 

 • Rapport 'Fietsstraten en fietszones' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Onderzoeksrapport 'Aantrekkelijkheid van MaaS in een B2B-context (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 
drempels 

VSP 278, juli 10-12 

 • Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 voorgesteld VSP 279, sept 12-13 

 • Meer handhaving, meer verkeersveiligheid? VSP 279, sept 20-24 

 • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Ongeval • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

 • Boek ‘Samen onderweg’ (pas verschenen) VSP 281, nov 15 

 • Opgeslagen data in Tesla's erg nuttig voor forensisch onderzoekers (kort) VSP 282, dec 24 

Ongevalanalyse • Gerry Peeters (Wegpolitie Limburg): 'AVOS zorgt voor gestructureerde aanpak van 

verkeersonveilige situaties’ 

VSP 277, juni 7-9 

Oostakker • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 

Openbaar vervoer • De Lijn blijft interne operator voor kernnet en aanvullend net na internationale 
benchmark 

VSP 273, feb 1 

 • Voortaan één openbaarvervoersticket voor verplaatsingen in en rond Brussel (kort) VSP 273, feb 11 

 • Verplaatsbare oprijplaten: snelle en eenvoudige oplossing voor beter toegankelijke 

trams 

VSP 274, maart  30-32 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Mobiliteitscentrale voor Vlaanderen later dan 1 januari 2022 van start (kort) VSP 276, mei 29 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

 • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

 Zie ook De Lijn, MIVB, NMBS   

Openbaarvervoerplan • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

Openbare ruimte • Tongeren en Rijmenam winnen Prijs Publieke Ruimte 2021 VSP 278, juli 21 

 • Park Belle-Vue Leuven wint prijs ‘Fietsinfrastructuur in Vlaanderen 2021’ VSP 281, nov 11 

Oprijplaat • Verplaatsbare oprijplaten: snelle en eenvoudige oplossing voor beter toegankelijke 

trams 

VSP 274, maart  30-32 

Opsporing • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

Oversteekplaats • Verhogen alternatieve zebrapaden de verkeersveiligheid? VSP 274, maart 24-25 

 • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 

verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

 • Brussel Mobiliteit vervangt 155 autoparkeerplaatsen aan zebrapaden door 
fietsparkeerplaatsen (kort) 

VSP 281, nov 9 

Overweg • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

Parkeerverbod • Parkings worden vaak foutief verkeersvrij gemaakt VSP 275, april 10-13 

Parkeren • Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien 

die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP? (kort) 

VSP 273, feb 11 

 • Parkings worden vaak foutief verkeersvrij gemaakt VSP 275, april 10-13 

 • Masterplan fietsparkeren voor Brussels gewest (pas verschenen) VSP 275, april 25 

 • Handboek over fietsparkeren in de stad VSP 276, mei 22 



VIII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Witte onderborden met zwarte pijlen onder parkeerborden vaak niet correct 
gebruikt 

VSP 281, nov 16-20 

 • Brussel Mobiliteit vervangt 155 autoparkeerplaatsen aan zebrapaden door 

fietsparkeerplaatsen (kort) 

VSP 281, nov 9 

 • Stad Antwerpen neemt digitale parkeerverbodsborden in gebruik (kort) VSP 282, dec 24 

 • Vlaamse lokale besturen mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor 

handhaving parkeerbeleid (kort) 

VSP 282, dec 24 

Participatie • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

Pendelfonds • Pendelfonds: meer geld voor bedrijfsoverschrijdende projecten (kort) VSP 282, dec 11 

Politie • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

 • Project ‘Samenleven in het verkeer’: de Gentse flikken in de slipstream van een 

snel evoluerend mobiliteitslandschap 

VSP 274, maart 18-19 

 • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

 • Goede praktijkengids - Inrichting van wegen voor de vlotte doorgang van 
hulpvoertuigen  (pas verschenen) 

VSP 275, april 24 

 • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

 • Overtreder draait voortaan zelf op voor verwerkingskosten bij 

verkeersovertredingen 

VSP 279, sept 6-10 

 • Meer handhaving, meer verkeersveiligheid? VSP 279, sept 20-24 

 Zie ook handhaving   

Prioritair voertuig • Goede praktijkengids - Inrichting van wegen voor de vlotte doorgang van 
hulpvoertuigen  (pas verschenen) 

VSP 275, april 24 

Provincie Limburg • Vlaams Congres Verkeersveiligheid: een blik op gaststad Hasselt en gastprovincie 

Limburg 

VSP 274, maart 12-13 

Rateltikker • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 

verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

ReTiBo • ReTiBo-project bij De Lijn is klaar (kort) VSP 274, maart 32 

Rijbewijs • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

Rijexamen • Brusselse regering wijzigt regels rij-examinatoren binnen eigen, nieuw kader (kort) VSP 277, juni  19 

 • Praktisch rijexamen A2 in Brussels gewest mag voortaan met lichter type motorfiets 

(kort) 

VSP 277, juni  19 

 • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

Rijgedrag • Opgeslagen data in Tesla's erg nuttig voor forensisch onderzoekers (kort) VSP 282, dec 24 

Rijgeschiktheid • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

Rijmenam • Tongeren en Rijmenam winnen Prijs Publieke Ruimte 2021 VSP 278, juli 21 

Rijopleiding • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

 • Vlaanderen treedt streng op tegen fraude en agressie voor, tijdens of na een 
rijexamen 

VSP 280, okt 3 

Rondpunt • Boek ‘Samen onderweg’ (pas verschenen) VSP 281, nov 15 

Ruimtelijke planning • Is het mogelijk om een parkeernorm in een gemeentelijke verordening te voorzien 

die strenger is dan de reeds bestaande parkeernorm in een gemeentelijk RUP? (kort) 

VSP 273, feb 11 

 • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

Schoolomgeving • Rapport 'Gezonder naar school door de schoolstraat' (pas verschenen) VSP 273, feb 17 

 • Subsidies voor veilige schoolomgevingen uitgebreid naar schoolroutes (kort) VSP 273, feb 16 

 • Even uit de vaart aan de Langeledeschool: schoolomgeving wordt ontmoetingsplek VSP 274, maart 16-17 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Al kwart Vlaamse gemeenten ondertekende Charter Werftransport (kort) VSP 275, april 5 

 • Schoolomgeving Langelede wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 (kort) VSP 275, april 13 

 • Telraam-proefproject meet verkeer aan twaalf Vlaamse scholen (kort) VSP 281, nov 9 

Schoolstraat • Rapport 'Gezonder naar school door de schoolstraat' (pas verschenen) VSP 273, feb 17 

Senioren • VIAS-briefing 'Oudere fietsers' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

Sensibilisering • David Stevens: ‘Ik lig wakker van verkeersleefbaarheid’ VSP 273, feb 12-16 

 • Allemaal VIB: alle acties rond verkeersveiligheid in Brasschaat onder één noemer VSP 274, maart 14-15 

 • Project ‘Samenleven in het verkeer’: de Gentse flikken in de slipstream van een 

snel evoluerend mobiliteitslandschap 

VSP 274, maart 18-19 

 • Overheden nemen maatregelen om dodehoekongevallen met vrachtwagens te 
voorkomen 

VSP 276, mei 8-13 

Signalisatie • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 

speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • Test met ledwaarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden in Hasselt VSP 274, maart 20-21 

 • Verhogen alternatieve zebrapaden de verkeersveiligheid? VSP 274, maart 24-25 

 • Handleiding verticale signalisatie - Praktische gids VSP 274, maart 27 



IX 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Nieuwe signalisatieregels voor wegenwerken in Wallonië (kort) VSP 274, maart 32 

 • Parkings worden vaak foutief verkeersvrij gemaakt VSP 275, april 10-13 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 

 • Snelheidsbeperking bubeko aankondigen met bord en onderbord niet altijd meer 
nodig 

VSP 277, juni 3 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 

plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Spitsstrookmarkering opgenomen in Reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 277, juni  19 

 • Wat is de procedure voor het aanpassen van de grenzen van de bebouwde kom? VSP 278, juli 22-23 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

 • Wat is het verschil tussen een busstrook en een bijzondere overrijdbare bedding? VSP 280, okt 16-20 

 • Witte onderborden met zwarte pijlen onder parkeerborden vaak niet correct 

gebruikt 

VSP 281, nov 16-20 

 • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

 • Te weinig uniformiteit bij signalisatie fietsstraat(zone) VSP 282, dec 18-20 

 • Fietsstraat(zone) en zone 30 beter niet combineren VSP 282, dec 22 

 • Stad Antwerpen neemt digitale parkeerverbodsborden in gebruik (kort) VSP 282, dec 24 

 Zie ook verkeerslicht   

Smart mobility • 'Afweegkader Smart-Mobilityservices' van Crow VSP 274, maart 27 

Snelheidslimiet • Snelheidsbeperking bubeko aankondigen met bord en onderbord niet altijd meer 
nodig 

VSP 277, juni 3 

 • Volledige binnenstad Hasselt wordt woonerf (kort) VSP 280, okt 13 

 • Waals gewest wijzigt Wegcode: 30 km/uur bij borden D9 en D10 (kort) VSP 280, okt 21 

 • Wegcode afgestemd op 30 km/uur in Brusselse bebouwde kom VSP 281, nov 13 

 • Geen bijkomend bord nodig voor invoering 30 km/uur in fietsstraat(zone) VSP 282, dec 21 

Speed pedelec • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 

speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

Speekselanalyse • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

Speekseltest • Sarah Wille (NICC): ‘We sporen recent druggebruik in het verkeer op’ VSP 275, april 6-9 

Spitsstrook • Spitsstrookmarkering opgenomen in Reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 277, juni  19 

Spoorwegen • 2021 is Europees jaar van het spoor (kort) VSP 273, feb 16 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

 • Belemmerde spoorwegovergang oprijden voortaan zwaarder bestraft (kort) VSP 279, sept 5 

 Zie ook overweg   

Stadsdistributie • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 
noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Ziegler gebruikt zes meter lange cargobike voor stadsdistributie in Brussel (kort) VSP 278, juli 24 

 • Alex Van Breedam (Tri-vizor en CULT): ‘Stadsdistributie heeft nieuw businessmodel 

nodig’ 

VSP 280, okt 4-7 

 • Leuven wordt tweede Vlaamse Ecozone voor bezorging van pakjes (kort) VSP 282, dec 17 

Stadsplan Duurzame 

mobiliteit  
• Nieuwe gids voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning in kleinere steden en 

gemeenten (kort) 

VSP 280, okt 22 

Stadsplanning • Succesverhalen en resultaten van SUMP op wijkniveau (kort) VSP 280, okt 22 

 • Nieuwe gids voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning in kleinere steden en 
gemeenten (kort) 

VSP 280, okt 22 

 • Youth on the Move: tips om jongeren te betrekken bij stedelijke mobiliteitsplanning 

(kort) 

VSP 280, okt 23 

 • Park Belle-Vue Leuven wint prijs ‘Fietsinfrastructuur in Vlaanderen 2021’ VSP 281, nov 11 

Stationsloketten • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

Stationsomgeving • Is er leven voor stations na sluiting loketten? Jazeker! VSP 276, mei 14-17 

 • Levendige stations in België, Frankrijk en Zwitserland VSP 276, mei 18-20 

 • Visienota 'Fietssnelwegen en fietsen in stationsomgevingen' (pas verschenen) VSP 281, nov 14 

Step • Briefing Vias institute 'Elektrische steps en verkeersveiligheid' (pas verschenen) VSP 275, april 24 

Straf Zie handhaving   

Technische eisen • Regels voor fietsendragers zijn te complex en onlogisch VSP 277, juni 16-19 

Technologie • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

 • Test met ledwaarschuwingssysteem voor dubbelrichtingsfietspaden in Hasselt VSP 274, maart 20-21 

 • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 



X 
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 • Slim slot voor Blue-bikes biedt voordelen voor gebruikers én lokale overheden VSP 276, mei 3 

 • Overheden nemen maatregelen om dodehoekongevallen met vrachtwagens te 
voorkomen 

VSP 276, mei 8-13 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 

verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

 • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

 • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

 • Opgeslagen data in Tesla's erg nuttig voor forensisch onderzoekers (kort) VSP 282, dec 24 

TML • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 

drempels 

VSP 278, juli 10-12 

Toegankelijkheid • Verplaatsbare oprijplaten: snelle en eenvoudige oplossing voor beter toegankelijke 
trams 

VSP 274, maart  30-32 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

 • MIVB installeert perronranden om toegang tot trams te vergemakkelijken (kort) VSP 278, juli 13 

 • Brochure Brussels gewest 'De toegankelijkheid van handelszaken - Praktische gids' 

(pas verschenen) 

VSP 280, okt 14 

Toerisme Vlaanderen • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 

drempels 

VSP 278, juli 10-12 

Tongeren • Tongeren en Rijmenam winnen Prijs Publieke Ruimte 2021 VSP 278, juli 21 

Trage weg • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 
overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

 • Trage wegen zetten Antwerpen in beweging in hun stad VSP 274, maart 22-23 

Trajectcontrole • Is 'Trajectcontrole-as-a-service' juridisch sluitend (kort) VSP 278, juli 24 

 • Bonheiden rolt 22 trajectcontroles uit via Trajectcontrole as-a-Service (kort) VSP 281, nov 20 

Tram • Verplaatsbare oprijplaten: snelle en eenvoudige oplossing voor beter toegankelijke 

trams 

VSP 274, maart  30-32 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

 • Vlaamse subsidie voor aanleg 350 toegankelijke haltes langs gemeentewegen (kort) VSP 277, juni 22 

 • Nieuw type kusttrams voortaan bekend als 'Zeelijner' (kort) VSP 278, juli 13 

 • MIVB installeert perronranden om toegang tot trams te vergemakkelijken (kort) VSP 278, juli 13 

 • Veel aandacht voor veiligheid bij nieuwe TNG-trams MIVB VSP 281, nov 10 

Tunnel • Lange wegtunnels in Vlaanderen krijgen slagbomen (kort) VSP 279, sept 11 

Turboverkeersplein • Verkeersknooppunt R4 in Oostakker krijgt eerste turboverkeersplein in België VSP 274, maart 28-29 

Uitzonderlijk vervoer • Vlaamse wetgeving voor begeleiding uitzonderlijk vervoer geldt vanaf 1 maart 2021 

(kort) 

VSP 273, feb 25 

Verkeersboete • Vernieuwde website www.verkeersboetes.be is pak gebruiksvriendelijker (kort) VSP 275, april 13 

 • Centraal parket voor verkeersveiligheid op komst VSP 279, sept 3 

 • Overtreder draait voortaan zelf op voor verwerkingskosten bij 

verkeersovertredingen 

VSP 279, sept 6-10 

 • GAS-boete voor inbreuk op bord C3 of F103: gewone brief naar overtreder volstaat 
(kort) 

VSP 280, okt 21 

 • Nieuw betaalplatform voor verkeersboetes: www.justonweb.be/fines VSP 281, nov 20 

 Zie ook GAS   

Verkeersbord • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 

speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Handleiding verticale signalisatie - Praktische gids VSP 274, maart 27 

 • Snelheidsbeperking bubeko aankondigen met bord en onderbord niet altijd meer 
nodig 

VSP 277, juni 3 

 • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 

plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Wat is de procedure voor het aanpassen van de grenzen van de bebouwde kom? VSP 278, juli 22-23 

 • Inbreuken op verkeersbord C23 voortaan strenger bestraft (kort) VSP 278, juli 17 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Witte onderborden met zwarte pijlen onder parkeerborden vaak niet correct 

gebruikt 

VSP 281, nov 16-20 

 • Verkeersborden.Vlaanderen: consequent updaten is cruciaal VSP 282, dec 8-11 

 • Te weinig uniformiteit bij signalisatie fietsstraat(zone) VSP 282, dec 18-20 

 • Geen bijkomend bord nodig voor invoering 30 km/uur in fietsstraat(zone) VSP 282, dec 21 

 • Fietsstraat(zone) en zone 30 beter niet combineren VSP 282, dec 22 

 Zie ook signalisatie   

Verkeerslicht • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 
speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • Handleiding verticale signalisatie - Praktische gids VSP 274, maart 27 
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 • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 
verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

Verkeersmodel • Bruno Villé (MINT): ‘Verkeersmodellen benaderen realiteit, maar menselijk gedrag 

blijft deels onvoorspelbaar’ 

VSP 281, nov 6-9 

Verkeersovertreding Zie handhaving   

Verkeersstroom • Bruno Villé (MINT): ‘Verkeersmodellen benaderen realiteit, maar menselijk gedrag 

blijft deels onvoorspelbaar’ 

VSP 281, nov 6-9 

Verkeerstelling • Telraam-proefproject meet verkeer aan twaalf Vlaamse scholen (kort) VSP 281, nov 9 

Verkeersveiligheid • Allemaal VIB: alle acties rond verkeersveiligheid in Brasschaat onder één noemer VSP 274, maart 14-15 

 • Project ‘Samenleven in het verkeer’: de Gentse flikken in de slipstream van een 
snel evoluerend mobiliteitslandschap 

VSP 274, maart 18-19 

 • Verhogen alternatieve zebrapaden de verkeersveiligheid? VSP 274, maart 24-25 

 • Plan Kopenhagen: Vlaamse subsidies voor betere fietsinfrastructuur op lokale wegen VSP 275, april 14-15 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

 • Al kwart Vlaamse gemeenten ondertekende Charter Werftransport (kort) VSP 275, april 5 

 • Schoolomgeving Langelede wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 (kort) VSP 275, april 13 

 • Rapport 'Evaluatie monitoring wilddetectiesysteem N73-kamperbaan' (pas 

verschenen) 

VSP 275, april 25 

 • Briefing Vias institute 'Elektrische steps en verkeersveiligheid' (pas verschenen) VSP 275, april 24 

 • Overheden nemen maatregelen om dodehoekongevallen met vrachtwagens te 

voorkomen 

VSP 276, mei 8-13 

 • Gerry Peeters (Wegpolitie Limburg): 'AVOS zorgt voor gestructureerde aanpak van 
verkeersonveilige situaties’ 

VSP 277, juni 7-9 

 • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

 • VIAS-briefing 'Oudere fietsers' (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Eerste roodlichtcamera’s aan overweg in gebruik genomen VSP 278, juli 3 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Centraal parket voor verkeersveiligheid op komst VSP 279, sept 3 

 • Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025 voorgesteld VSP 279, sept 12-13 

 • Meer handhaving, meer verkeersveiligheid? VSP 279, sept 20-24 

 • Vlaanderen zet 302 gevaarlijke punten op dynamische lijst VSP 281, nov 3 

 • Veel aandacht voor veiligheid bij nieuwe TNG-trams MIVB VSP 281, nov 10 

 • Vias-rapport 'Hoe kijken weggebruikers naar verkeersveiligheid? – Resultaten van de 
zesde nationale attitudemeting (2018) (pas verschenen) 

VSP 281, nov 15 

 • Boek ‘Samen onderweg’ (pas verschenen) VSP 281, nov 15 

 • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

 • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Verplaatsingsgedrag • Rapport ‘OVG Vlaanderen 5.5’ (pas verschenen) VSP 273, feb 17 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 

noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

 • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 
drempels 

VSP 278, juli 10-12 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 

normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

 • Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs: 'We moeten mobiliteit ruimtelijk benaderen' VSP 282, dec 4-7 

Verval van het recht tot 

sturen 

Zie rijverbod   

Vervoerregio • Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zonder reizigersparticipatie? VSP 273, feb 6-10 

 • Twaalf beleidsprioriteiten loodsen mobiliteitsbeleid in Vlaanderen richting 2040 VSP 278, juli 18-20 

 • Stijn Vandeweyer (Deloitte): 'Meer flexibel woon-werkverkeer wordt het nieuwe 
normaal’ 

VSP 279, sept 14-17 

Vervoersarmoede • Mobiliteitsdrempels op vakantie wegnemen voor mensen met financiële en fysieke 

drempels 

VSP 278, juli 10-12 

Verzekering • Voertuigen uit Bosnië en Herzegovina voortaan zonder internationaal 

verzekeringsbewijs toegelaten tot verkeer in België (kort) 

VSP 273, feb 25 

Vias institute • Briefing Vias institute 'Elektrische steps en verkeersveiligheid' (pas verschenen) VSP 275, april 24 

 • Vias-rapport 'Hoe kijken weggebruikers naar verkeersveiligheid? – Resultaten van de 
zesde nationale attitudemeting (2018) (pas verschenen) 

VSP 281, nov 15 

Vierkant groen • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

Voetganger • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 
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 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 
plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Mobiele rateltikker helpt mensen met visuele beperking veilig oversteken aan 

verkeerslichten 

VSP 279, sept 18-19 

 • Waals gewest wijzigt Wegcode: 30 km/uur bij borden D9 en D10 (kort) VSP 280, okt 21 

 • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

 • Haalbaarheid van veiligheidssystemen die gevaarlijke situaties vanop de fiets 

detecteren 

VSP 282, dec 12-17 

Voortbewegingstoestel • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

Waardevervoer • Nieuwe regelgeving voor waardevervoer (kort) VSP 282, dec 17 

Wachtebeke • Even uit de vaart aan de Langeledeschool: schoolomgeving wordt ontmoetingsplek VSP 274, maart 16-17 

 • Schoolomgeving Langelede wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 (kort) VSP 275, april 13 

Waterstof • MIVB test waterstofbus in komende twee jaar (kort) VSP 279, sept 11 

Wegcode Zie wetgeving   

Wegenwerken • Vernieuwd GIPOD-platform gelanceerd (kort) VSP 273, feb 16 

 • Nieuwe signalisatieregels voor wegenwerken in Wallonië (kort) VSP 274, maart 32 

 • MIA-proeftuinen moeten uitvoering wegenwerken versnellen VSP 278, juli 9 

 • Rapport Rekenhof 'Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' 
(pas verschenen) 

VSP 281, nov 15 

Weginfrastructuur Zie infrastructuur   

Weginrichting • Gerry Peeters (Wegpolitie Limburg): 'AVOS zorgt voor gestructureerde aanpak van 

verkeersonveilige situaties’ 

VSP 277, juni 7-9 

 • Doordacht parkeerbeleid: sleutel voor vlotte doorstroming van trams en bussen VSP 277, juni 10-15 

Wegmarkering • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 

 • Spitsstrookmarkering opgenomen in Reglement van de wegbeheerder (kort) VSP 277, juni  19 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 

Wegontwerp • Brussels bouwmeester Kristiaan Borret: 'Ontwerpers kunnen niet toveren' VSP 278, juli 4-8 

Wegtransport • De bovenleiding biedt nieuwe mogelijkheden voor elektrisch wegtransport VSP 273, feb 18-21 

 • Vlaamse wetgeving voor begeleiding uitzonderlijk vervoer geldt vanaf 1 maart 2021 

(kort) 

VSP 273, feb 25 

 • Vlaamse regering versoepelt afdekplicht en ladingvoorschriften in Wegcode (kort) VSP 274, maart 7 

 • Al kwart Vlaamse gemeenten ondertekende Charter Werftransport (kort) VSP 275, april 5 

 • Prof. Cathy Macharis: ‘Transitie naar duurzame en gedeelde mobiliteit is 
noodzakelijk’ 

VSP 276, mei 4-7 

 • Inbreuken op verkeersbord C23 voortaan strenger bestraft (kort) VSP 278, juli 17 

 • Vlaamse ADR-regels afgestemd op ADR-2021 mét nieuwe boete voor inbreuk met 

mobiele tanks (kort) 

VSP 278, juli 17 

 Zie ook fietskoerier, stadsdistributie   

Wetgeving • Regels voor voorbijrijden rood verkeerslicht erg verwarrend voor bromfietsen en 
speed pedelecs 

VSP 273, feb 4-5 

 • Vlaamse wetgeving voor begeleiding uitzonderlijk vervoer geldt vanaf 1 maart 2021 
(kort) 

VSP 273, feb 25 

 • Vlaamse regering maakt weg vrij voor ‘vierkant groen’ VSP 274, maart 3 

 • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

 • Vlaamse regering versoepelt afdekplicht en ladingvoorschriften in Wegcode (kort) VSP 274, maart 7 

 • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

 • Parkings worden vaak foutief verkeersvrij gemaakt VSP 275, april 10-13 

 • Welke verkeersregels gelden er voor het fietsen in groep? VSP 276, mei 26-29 

 • Wetgever verruimt grensoverschrijdende uitwisseling van nummerplaatgegevens 

(kort) 

VSP 276, mei 29 

 • Vlaanderen wijzigt Reglement van de wegbeheerder voor uitrol ‘vierkant groen’ VSP 277, juni 4-5 

 • Borden voor fietsstraat, LEZ en luchthavengebied wachten nog altijd op 
plaatsingsvoorwaarden 

VSP 277, juni 6 

 • Regels voor fietsendragers zijn te complex en onlogisch VSP 277, juni 16-19 

 • Mag een persoon die doof is met de auto rijden? VSP 277, juni 20-21 

 • Kwetsbare weggebruikers groeperen in categorieën kan Wegcode vereenvoudigen VSP 278, juli 14-17 

 • Inbreuken op verkeersbord C23 voortaan strenger bestraft (kort) VSP 278, juli 17 

 • Is 'Trajectcontrole-as-a-service' juridisch sluitend (kort) VSP 278, juli 24 

 • Geen bord meer aan einde fietsstraat, duidelijk bord voor einde fietszone VSP 279, sept 4-5 

 • Overtreder draait voortaan zelf op voor verwerkingskosten bij 

verkeersovertredingen 

VSP 279, sept 6-10 

 • Liever duidelijke wegmarkering dan een kleurboek voor fietsers op de rijbaan VSP 280, okt 8-12 
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 • Waals gewest wijzigt Wegcode: 30 km/uur bij borden D9 en D10 (kort) VSP 280, okt 21 

 • Wat is het verschil tussen een busstrook en een bijzondere overrijdbare bedding? VSP 280, okt 16-20 

 • Grondwettelijk Hof laat grootste deel van Vlaams Gemeentewegendecreet 
overeind, maar vernietigt bepaling over verplaatsing van gemeentewegen 

VSP 281, nov 12-13 

 • Witte onderborden met zwarte pijlen onder parkeerborden vaak niet correct 

gebruikt 

VSP 281, nov 16-20 

 • Wegcode afgestemd op 30 km/uur in Brusselse bebouwde kom VSP 281, nov 13 

 • Te weinig uniformiteit bij signalisatie fietsstraat(zone) VSP 282, dec 18-20 

 • Geen bijkomend bord nodig voor invoering 30 km/uur in fietsstraat(zone) VSP 282, dec 21 

 • Fietsstraat(zone) en zone 30 beter niet combineren VSP 282, dec 22 

Wielertoerist • Welke verkeersregels gelden er voor het fietsen in groep? VSP 276, mei 26-29 

Wielerwedstrijd • Welke verkeersregels gelden er voor het fietsen in groep? VSP 276, mei 26-29 

Wilddetectie • Rapport 'Evaluatie monitoring wilddetectiesysteem N73-kamperbaan' (pas 

verschenen) 

VSP 275, april 25 

Woonerf • Volledige binnenstad Hasselt wordt woonerf (kort) VSP 280, okt 13 

Woon-schoolverkeer • Rapport 'Gezonder naar school door de schoolstraat' (pas verschenen) VSP 273, feb 17 

 • Subsidies voor veilige schoolomgevingen uitgebreid naar schoolroutes (kort) VSP 273, feb 16 

 • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 

 • Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen VSP 275, april 16-17 

Woon-werkverkeer • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 

 • Onderzoeksrapport 'Aantrekkelijkheid van MaaS in een B2B-context (pas verschenen) VSP 277, juni 24 

 • Pendelfonds: meer geld voor bedrijfsoverschrijdende projecten (kort) VSP 282, dec 11 

Woon-winkelverkeer • Een nieuwe benadering voor fietsroutes: van BFF naar LFF VSP 274, maart 4-7 

Zebrapad Zie oversteekplaats   

Zelfrijdend • ‘Niet zeker dat volledig autonome auto er ooit komt’ VSP 274, maart 8-10 

 • OCW-rapport 'Connected & autonomous vehicles en weginfrastructuur - Stand van 
zaken en toekomstverkenning' (pas verschenen) 

VSP 274, maart 27 

 • Zijn onze wegen klaar voor de komst van autonome voertuigen? VSP 275, april 18-22 

Zone 30 • ‘Coalitie van 30’ deelt kennis over mogelijkheden en meerwaarde van zone 30 VSP 282, dec 3 

Zwaar vervoer • Overheden nemen maatregelen om dodehoekongevallen met vrachtwagens te 

voorkomen 

VSP 276, mei 8-13 

Zwaar vervoer Zie ook goederenvervoer, vrachtwagen, wegtransport   

Zwijndrecht • Havenverkeersverordening legt specifieke regels vast voor verkeer in Antwerpse 

haven 

VSP 275, april 3-5 

 


