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‘We moeten de files níet oplossen’ 
Valère Donné is een van de mobiliteitspioniers in 
Vlaanderen. Onlangs ging hij op pensioen bij de Vlaamse 
overheid (MOW). “Er is de voorbije decennia grote 
vooruitgang geboekt maar er ligt nog veel werk op de plank 
en ik heb niet de indruk dat de lat vandaag voldoende hoog 
ligt. Het beleid blijft veel te voorzichtig en in de uitvoering 
van projecten wordt volstaan met het voldoen aan de 
regeltjes van de vele vademecums, vaak zo minimalistisch 
mogelijk.” Lees het interview vanaf p. 6.
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