Gemeente Roosdaal, dienst mobiliteit - David De Bolle
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Poort aan ingang zone 30:
op korte termijn realiseerbaar
In 2020 koos de gemeente Roosdaal voor de opmaak van
een nieuw mobiliteitsplan met een focus op stappers en
fietsers. Daarbij werd ook nagedacht hoe ze in een regime
van gemengd verkeer een correcte snelheid in de zones 30
zou kunnen afdwingen. Een ingreep die veelal op korte
termijn kan worden gerealiseerd, is de inrichting van een
‘poort’ bij elke ingang van een zone 30. Maar hoe creëer je
de optimale poort? Lees het artikel vanaf p. 4.
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Zo gezegd

Voor dit nummer werd de kopij
afgesloten op 28 februari 2022.

In een volgend nummer: Fietsdiefstal: politiezones zetten lokfietsen in l Evaluatie en
monitoring van mobiliteitsprojecten l Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving?

Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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