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VERSLAG
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Datum: 20 december 2019
Locatie: Gemeentehuis Middelkerke
Aanwezig:
Gauthier Defreyne, Gistel (burgemeester – voorzitter), Jean-Marie Dedecker,
Middelkerke (burgemeester), Anthony Dumarey, Oudenburg (burgemeester), Kristof
Vermeire, Bredene (schepen) , Jan Bekaert, Ichtegem (burgemeester), Eddy Van
Muysewinkel, Middelkerke (schepen), Vera Jonckheere, De Haan
(mobiliteitsambtenaar), Sofie Vanhooren, Provincie West-Vlaanderen
(mobiliteitsambtenaar), Lieven Van Eenoo, Departement mow (DMOW) ( ambtelijke
voorzitter), Sofie De Meulenaere, DMOW (regionale beleidsmedewerker mobiliteit),
Anneleen De Schrijver (De Lijn), Line Putseys (WVI), Joyce Albrecht (AtelierdemitrO2),
Kristof Devriendt (AtelierdemitrO2), Bram Bruggeman (AtelierdemitrO2)
Verontschuldigd: Wilfried Vandaele, De Haan (burgemeester), Björn Anseeuw, Oostende (schepen),
Steve Vandenberghe, Bredene (burgemeester), Henk Goddemaer, Agentschap Wegen en Verkeer
(districtchef), Nico Deruyter, Vlaamse Waterweg (districtshoofd Kanalen West), Gino Dumon, Oudenburg
(schepen), Chantal Hongenaert, DMOW Maritieme Toegang (districtshoofd) Marc Vanden Bussche,
Koksijde (burgemeester), Guido Decorte, Koksijde (schepen), Jurgen Vanlerberghe, Provincie
(gedeputeerde mobiliteit), Stijn Vanderheiden, departement omgeving (projectverantwoordelijke
kustzone),
Afwezige genodigden: Koen Surdiacourt, Agentschap Wegen en Verkeer (afdelingshoofd), Patrick De
Klerck, departement omgeving, Marleen De Soete, De Haan (schepen), Bart Tommelein, Oostende
(burgemeester), Charlotte Verbeke, Infrabel, Stef Luyckx, wvi – mobiliteitsdeskundige, Jo Bossuyt, MAV
mobiwest

Verslaggever: Joyce Albrecht
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Onderwerp: Vervoerregioraad

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De vergadering wordt geflankeerd door een powerpoint presentatie die bij dit verslag hoort.
1. Goedkeuring verslag 25/10/2019
• Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag werd goedgekeurd.
2. Nieuwe timing vervoersplan
• Minister Lydia Peeters kondigde recent in het Vlaams Parlement aan dat er uitstel verleend wordt
voor de implementatie van de OV-plannen waardoor de nieuwe timing voor de studie als volgt is:
o Pasen 2020: Goedkeuring in de vervoerregioraad van het OV-plan (e.g., kern- en
aanvullend net en vervoer op maat)
o Mei / juni 2020: goedkeuring in de gemeenteraden van het OV-plan (e.g., kern- en
aanvullend net en vervoer op maat)
• Formeel moeten de OV-plannen niet door de gemeenteraden worden goedgekeurd, de integrale
mobiliteitsplannen wel. Echter is het zinvol om ook de OV-plannen voor te leggen in de
gemeenteraden.
• De vervoerregioraad neemt kennis van de nieuwe timing en zal tijdens de volgende
vervoerregioraad beslissen of de OV-plannen aan de gemeenteraden zullen voorgelegd worden.

3. Openbaar vervoer: oriëntatienota OV
Het consortium licht de oriëntatienota toe. Volgende informatie werd nog meegegeven:
•

•

De oriëntatienota is het eindresultaat van de inventarisatiefase waarbij kennis en gegevens worden
gebundeld als input voor de visievorming:
o Foto van de bestaande toestand voor openbaar vervoer
o Overzicht van de attractiepolen
o Overzicht van de belangrijkste verplaatsingsstromen
Het document werd reeds tweemaal ambtelijk besproken en op basis van hun feedback bijgestuurd.

Volgende vragen en/of opmerkingen werden geformuleerd:
•

•
•

•

•

De budgetten van de veerverbindingen vallen momenteel niet onder het budget dat voorzien is voor
VOM. De verbindingen worden nu gefinancierd door de Maritieme dienstverlening en de gemeenten. De
kostprijs van de veerboten is op heden niet duidelijk, maar deze kan wel nagevraagd worden.
De huidige verplaatsingen van de belbus zijn beperkt voor de regio Oostende, de bezetting is laag wat
niet kostenefficiënt is.
Doelgroepenvervoer wordt als belangrijk beschouwd gezien de stijgende nood ten gevolge de
toenemende vergrijzing. Momenteel valt doelgroepenvervoer vaak terug op vrijwilligers, wat vragen
oproept naar de duurzaamheid van het systeem.
Middelkerke geeft aan dat er wel leerlingenvervoer aanwezig is in de gemeente. Het overzicht is
gemaakt o.b.v. de WVI enquête die een jaar geleden afgenomen werd. Het consortium zal de gegevens
nog eens nakijken gezien de volledigheid belangrijk is om synergiën op vlak van mobiliteit in de regio te
kunnen detecteren.
Bredene geeft aan dat zij een terugkoppeling wensen over de doorgegeven opmerkingen die
geformuleerd werden op het eerste voorstel KN/AN alvorens de oriëntatienota goed te keuren. Het
consortium verduidelijkt dat de gecapteerde feedback op het voorstel KN/AN los staat van de
oriëntatienota en dat deze terugkoppeling zal plaatsvinden op de volgende vervoerregioraad.
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•

De oriëntatienota wordt goedgekeurd mits in acht name van de geformuleerde opmerkingen.

4. Openbaar vervoer: Terugkoppeling werksessie vervoer op maat
Het consortium licht de belangrijkste conclusies toe die uit de werksessie naar voor kwamen
Volgende vragen en/of opmerkingen werden geformuleerd:
• Het is belangrijk als we deelfietssystemen willen inrichten en financieren vanuit de vervoerregio dat
deze vnl. gericht zijn op het vervangen van functioneel vervoer. Toeristisch en recreatief gebruik moet
aan privéspelers overgelaten worden.
• De vervoerregioraad geeft aan dat er een duurzame en kostenefficiënte oplossing gevonden dient te
worden om de landelijke gemeenten te ontsluiten (e.g., in plaats van de huidige belbus).

5. Mobiliteit: toelichting oriëntatienota regionaal mobiliteitsplan
Het consortium de doelstelling en huidige inhoud toe van de oriëntatienota.
Huidige toelichting betreft een kennisgeving over de huidige status van het document. De bedoeling is om
deze verder uit te werken en te bespreken met de ambtelijke werkgroep. We verwerken vervolgens deze
feedback waarna we terugkoppelen en goedkeuren op de volgende vervoerregioraad.

6. Participatietraject
De rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad in de goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan
wordt toegelicht. Belangrijk is dat bij niet-goedkeuring, de gemeente niet langer in aanmerking komt voor
bepaalde subsidies.
Volgende vragen en/of opmerkingen werden geformuleerd:
•

•

•
•

De Provincie vraag of zij ook onder dit artikel vallen. Dit wordt niet op die manier geformuleerd in het
decreet, het betreft enkel de gemeenten. Er is ook niet voorzien dat de provincieraad het regionaal
mobiliteitsplan zou goedkeuren.
Als de OV-plannen ter goedkeuring aan de gemeenteraden worden voorgelegd, zal de gemandateerde in
de vervoerregioraad dit voorstellen aan hun gemeenteraad. Het consortium zal dit niet in de
gemeenteraden komen voorstellen, echter zullen zij wel informatiemomenten organiseren die
informatie geven over de opmaak en de (tussentijdse) resultaten van het regionaal mobiliteitsplan. Het
is niet de bedoeling om inhoudelijke discussies te voeren tijdens de informatiemomenten.
Het eerste informatiemoment gaan door op 10 februari in de conferentiezaal in Oostende (19:30 – 21:30
voor gemeente- en provincieraadsleden)
De provincie vraagt om nog een stuk rond het luik gebruik van de fiets toe te voegen aan de regionale
uitdagingen. Sofie Vanhooren zal een voorstel voor tekst bezorgen.

7. kalender 2020
Volgende VVR 21/2 – 14u tot 16u
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