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’We moeten mobiliteit
ruimtelijk benaderen’

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 26

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs wil de elektrificatie
van het wagenpark aangrijpen om ruimtelijk te sturen,
via het zorgvuldig inplanten van de laadpunten.
“Alleen op die manier kunnen we de auto uit de
woonomgevingen weghalen en de deelauto een
boost geven. Het zou een grote gemiste kans zijn als
straks iedereen voor de eigen deur zijn auto oplaadt.”
Lees het interview vanaf p. 4.
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INDEX 2021 STAAT ONLINE

De index met een overzicht van alles wat in
2021 verschenen is in Verkeersspecialist, vindt u
online. Surf naar https://shop.wolterskluwer.be
en ga via de zoekbox bovenaan naar
Verkeersspecialist.
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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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