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Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 
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David Stevens: ‘Ik lig wakker van 
verkeersleefbaarheid’   
David Stevens, diensthoofd van de fietsbrigade in de 
politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, is verkozen tot 
Mobiliteitspersoonlijkheid 2020. Stevens en zijn collega’s 
werken al vijftien jaar vanop de fiets aan de verkeersleef-
baarheid in de hoofdstad. De bescherming van de actieve 
weggebruikers en een vlot openbaar vervoer zijn hun 
prioriteiten. “In 2005 was daar nauwelijks aandacht voor. 
Dat is nu helemaal anders en ik ben trots dat wij daaraan 
bijdragen.”  
Lees het interview vanaf p. 12.Fo
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maandelijks, maar niet in januari 
en augustus. Jaargang 26
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