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Wegbeheerders hebben steeds
meer aandacht voor fietsers aan
verkeerslichten
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Fietsen zit in de lift, fietsers vragen meer plaats op de
openbare weg om zich veilig en vlot te kunnen bewegen.
De vraag naar meer veiligheid en een betere doorstroming
stelt zich ook ter hoogte van kruispunten met
verkeerslichten. De herverdeling van ruimte en tijd is een
complexe zaak, waarvoor beproefde en nieuwe concepten
worden ingezet. Lees het artikel vanaf p. 10.
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