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‘Overheden moeten investeren in 
virtuele infrastructuur’
Voor Philip Taillieu, co-ceo van Be-Mobile, gaat smart 
mobility over impact, impact van de wegbeheerder op het 
mobiliteitsgedrag van reizigers. “Daarom is het belangrijk dat 
overheden, ook lokale, zelf de touwtjes in handen nemen. 
Zo kunnen ze hun beleidsdoelstellingen meenemen in de 
technologische toepassingen. Dit overlaten aan Silicon 
Valley-achtige bedrijven is geen goed idee.” Lees het 
interview vanaf p. 4.
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