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justitie vrt nws nieuws limburg vrt nws nieuws zwakste
schakel van fietssnelweg f20 in halle weggewerkt
winterwonderland in hasselt goeiedag netwerk b2bike oost
vlaanderen vrt nws nieuws affligem hln be het laatste nieuws
fietsersbond halle beloont goed verlichte fietsers met
lekkers fietslicht aan en gaan 252 000 spaakreflectoren
voor leerlingen fietssuggestiestroken voor meer
fietsveiligheid asse hln be

affligem hln be
het laatste nieuws
Apr 22 2022 hln het
laatste nieuws volg
het nieuws op de
nr1 nieuwssite in
belgië hln be brengt
je het allerlaatste
nieuws 24 24 en 7 7
uit binnen en
buitenland evenals
dichtbij met nieuws
uit je
netwerk b2bike Jun
24 2022 de fietser
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karenveldstraat 3
1745 opwijk raida
melle
brusselsesteenweg
264 9090 melle
wildiers e
bikecenter hasselt
heidestraat 6 3500
hasselt vr m fietsen
paal
diestersesteenweg
149 3583 paal
rijwielen nassen
kinstraat 4 3770
vlijtingen riemst
wildiers e
1/3

bikecenter geel
nieuwstraat 88
2440 geel
fietsersbond halle
beloont goed
verlichte fietsers
met lekkers Mar
21 2022 27 10 2022
de fietsersbond
halle zette zich
daarom samen met
de politiezone
zennevallei in om
fietsers letterlijk in
de spotlight te
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verlichtingscampag
ne heeft als doel om
te sensibiliseren
over de juiste
fietsverlichting en
is een letterlijk
lichtpuntje in het
donker voor de
onverlichte fietser
justitie vrt nws
nieuws Oct 28
2022 man krijgt
opschorting van
straf voor dodelijk
ongeval met fietser
in hasselt vr 25 nov
12 52 vrt twintiger
veroordeeld na
verkrachting van
gedrogeerd
slachtoffer aan
discotheek in
opwijk de man kon
nooit worden
opgepakt maar
werd
geïdentificeerd aan
de hand van een
mondmasker dat hij
had achtergelaten
bij een inbraak in
sint
fietslicht aan en
gaan 252 000
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spaakreflectoren
voor leerlingen
Feb 20 2022 19 11
2022 de provincie
verdeelt 2 880
lampjes aan de
politiezones om de
actie te
ondersteunen de
combinatie van
sensibilisering en
handhaving
vergroot het effect
van de
fietslichtcampagne
op die manier
sensibiliseren we
meer dan 33 000
jongeren zegt tom
dehaene
gedeputeerde voor
mobiliteit
winterwonderland
in hasselt goeiedag
Jul 25 2022 06 11
2022 de fietser
wens je een
persoonlijke
afspraak voor een
nieuwe fiets verder
lezen rovana door
de corona
maatregelen is onze
showroom nog
2/3

steeds gesloten
verder lezen kort
opwijk
basketbalveld kreeg
nieuw kleurtje kort
opwijk sport 25
oktober 2022
oost vlaanderen vrt
nws nieuws May 23
2022 het vrt nws
nieuws uit regio
oost vlaanderen
fietssuggestiestro
ken voor meer
fietsveiligheid
asse hln be Jan 19
2022 14 10 2022
de voorbije week
werden al in
boekfos bergestraat
potaarde en
steenakker
fietssuggestiestroke
n aangebracht op
die manier krijgt de
fietser een plaats
op de weg
waardoor zijn
aanwezigheid voor
limburg vrt nws
nieuws Sep 27
2022 het vrt nws
nieuws uit regio
limburg deAccess
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gemeente heeft
meer gewestwegen
dan de andere en
sommige
gemeenten betalen
ook een deel van
die elektriciteit
voor de
straatverlichting op
die gewest
zwakste schakel
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van fietssnelweg
f20 in halle
weggewerkt Aug
26 2022 08 11 2022
decennialang was
dit hier de zwakste
schakel op de f20
we zijn zeer
tevreden dat de
fietser vandaag vlot

3/3

veilig en conflictvrij
via de f20 van halle
naar brussel kan
fietsen zegt tom
dehaene
gedeputeerde voor
mobiliteit de aanleg
van dit fietspad met
een lengte van een
kleine 2 km kost zo
n 800 000 euro
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