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‘Een algemene verkeersveiligheidsattitude realiseren is zeer moeilijk’

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

Overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of
drugs, afleiding achter het stuur, … de grote oorzaken van
verkeersongevallen zijn gekend. De aanpak loopt over de
gekende sporen van infrastructuur, handhaving, educatie,
communicatie, motivatie. Toch blijft het zeer moeilijk om het
gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Een
gesprek met gedragsonderzoeker Stijn Dhondt (VSV).
Lees het artikel vanaf p. 4.
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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
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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