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‘Transitie naar duurzame en
gedeelde mobiliteit is noodzakelijk’
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De mobiliteit van de toekomst is duurzaam en gedeeld.
Daar is ongeveer iedereen het over eens. We weten wat
te doen, maar toch gaat de verandering tergend traag.
Zeker als je ze afzet tegen de urgentie waartoe de
klimaatproblematiek ons noopt. Professor Cathy Macharis
tekent een pad uit over acht V’s, van vermelden tot verliefd
worden. Lees het interview vanaf p. 4.
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In een volgend nummer: Betekent ‘tot’ altijd ‘tot en met’ in de verkeerswetgeving?
l Wegmarkeringen: liever een leidraad dan een kleurboek l Wanneer is een kentekenplaat
verplicht op een fietsendrager? l Beveiliging van oversteekplaatsen die een tramspoor kruisen
l Foutief gebruik van zijwaartse pijlen bij signalisatie parkeerplaatsen
Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be.
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