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Een knip in een straat: mogelijke
hinderpaal voor hulpdiensten
Foto: Brandweerzone Centrum
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De knip is een gekende maatregel om het oneigenlijke
gebruik van woonstraten door autoverkeer te verhinderen.
Er zijn verschillende manieren om een straat te knippen:
het plaatsen van verbodsborden, paaltjes allerhande of
camera’s met nummerplaatherkenning, het omvormen van
een kruispunt tot een buurtpleintje. Natuurlijk is het
belangrijk dat prioritaire voertuigen nog steeds makkelijk
toegang krijgen tot de huizen in de straat. Hoe verzoen je
verkeersveiligheid en -leefbaarheid met toegankelijkheid?
Lees het artikel vanaf p. 6.
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