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Trajectcontroles dringen
snelheidsinbreuken terug en helpen
bij uittekenen verkeersbeleid

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 25

ANPR-data kunnen een interessante inkijk geven in het
snelheidsgedrag van bestuurders in zones met trajectcontrole. Een analyse van een dertigtal trajecten in de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde en Zoersel) toont
de langetermijneffecten aan en levert belangrijke gegevens
voor het verkeersveiligheidsplan van de gemeenten en de
politiezone. Lees het artikel vanaf p. 4.
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