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Het aanpakken van verkeersonveilige situaties staat hoog op
de agenda van lokale besturen. Maar nog te vaak wordt
meteen in termen van mogelijke oplossingen gedacht zonder
een grondige analyse van het probleem en mogelijke
oorzaken. Lokale besturen die met de AVOS-methodiek aan
de slag gaan, vermijden die valkuil en verhogen de kans om
de verkeersonveilige situatie effectief weg te werken. Lees het
interview met AVOS-bedenker Gerry Peeters vanaf p. 7.
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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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