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De MIVB heeft de wind in de 
zeilen
“Reizigers leggen jaar na jaar meer ritten af met de 
bussen, trams en metro’s van de Brusselse vervoer-
maatschappij MIVB. Die trend zal zich het komende 
decennium zonder twijfel voortzetten want het gewest 
zal tot 2028 maar liefst 6,2 miljard investeren in het 
Brusselse openbaar vervoer. Wat beweegt er in Brussel? 
Lees het interview met An Van hamme, woordvoerder 
en perscommunicatiemanager van de MIVB, vanaf p. 8.
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