Lieven Van Eenoo
Voorzitter van de vervoerregioraad
Departement MOW - Beleid
Koning Albert I-laan 1-2

8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.oostende@vlaanderen.be

Gauthier Defreyne
Voorzitter van de vervoerregioraad
Stad Gistel
Heyvaertlaan 18
8470 Gistel
T 059 27 02 00
Burgemeester@gistel.be

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

Datum: 9 september 2019
Locatie: Administratief Centrum Gistel
Aanwezig:
Lieven Van Eenoo, Departement mow (DMOW) – ambtelijke voorzitter
Sofie De Meulenaere, DMOW – regionale beleidsmedewerker mobiliteit
Henk Goddemaer, Agentschap Wegen en Verkeer – districtchef
Daniel Lauwers, Agentschap Wegen en Verkeer – regiomanager
Anneleen De Schrijver, De Lijn – vervoerregiomanager Oostende
Sven Hoverbeke, De Lijn – vervoerregiodeskundige Oostende
Daan Cools, De Lijn
Jurgen Vanlerberghe, Provincie West-Vlaanderen – gedeputeerde mobiliteit
Sofie Vanhooren, Provincie West-Vlaanderen – mobiliteitsambtenaar
Anthony Dumarey, Oudenburg – burgemeester
Erwin Feys, Bredene – schepen
Hubert Schmitt, Bredene – stafmedewerker mobiliteit en verkeer
Gauthier Defreyne, Gistel – burgemeester – politiek voorzitter
Jan Bekaert, Ichtegem – burgemeester
Guido Decorte, Koksijde – schepen mobiliteit en openbare werken
Jean-Marie Dedecker, Middelkerke – burgemeester
Eddy Van Muysewinkel, Middelkerke – schepen mobiliteit en openbare werken
Björn Anseeuw, Oostende – schepen mobiliteit en openbare werken
Marleen De Soete, De Haan – schepen mobiliteit en openbare werken
Line Putseys, wvi – stafmedewerker regionale werking
Stef Luyckx, wvi – mobiliteitsdeskundige
Joyce Albrecht, Deloitte – opdrachtnemer
Kristof Devriendt, Traject – opdrachtnemer
Danny Venus, O2 - opdrachtnemer
Afwezige / verontschuldigde genodigden:
Wilfried Vandaele, De Haan – burgemeester
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Marc Vanden Bussche, Koksijde – burgemeester
Nico Deruyter, Vlaamse Waterweg – districtshoofd Kanalen West
Chantal Hongenaert, DMOW Maritieme Toegang – districtshoofd
Koen Surdiacourt, Agentschap Wegen en Verkeer – afdelingshoofd
Stijn Vanderheiden, departement omgeving – projectverantwoordelijke kustzone
Patrick De Klerck, departement omgeving
Steve Vandenberghe, Bredene – burgemeester
Bart Tommelein, Oostende – burgemeester
Charlotte Verbeke, Infrabel
Jo Bossuyt, MAV mobiwest
Voorzitters:
Gauthier Defreyne, Gistel – burgemeester – politiek voorzitter
Lieven Van Eenoo, Departement mow (DMOW) – ambtelijke voorzitter
Verslaggever: Lieven Van Eenoo en Joyce Albrecht
Onderwerp: Vervoerregioraad regio Oostende
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De vergadering wordt geflankeerd door een powerpoint presentatie die bij dit verslag hoort.

1. Goedkeuring verslag 05/07/2019
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Aanpassing bovenlokaal fietsnetwerk De Haan
Door de inwerkingtreding van het decreet rond basisbereikbaarheid is het bepalen of wijzigingen van het
bovenlokaal fietsnetwerk een bevoegdheid van de vervoerregioraad. Goedgekeurde wijzigingen hebben
tot gevolg dat het fietspad in aanmerking komt voor provinciale en Vlaamse subsidies.
De gemeente De Haan diende een aanvraag in tot wijziging van de selectie van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk op haar grondgebied. De aanvraag behelst volgende:
-

het schrappen van de Zandstraat tussen Dorpsstraat en Nieuwe Steenweg
het opnemen van de Nieuwe Steenweg tussen Zandstraat en Dorpsstraat als verbinding tussen De
Haan en Klemskerke
het opnemen van de Dorpsstraat-Vosseslag/Kennedylaan tussen Nieuwe Steenweg en Driftweg als
verbinding tussen Klemskerke en Vosseslag.

Het voorstel tot wijziging werd onderzocht door de provinciale dienst mobiliteit. Het rapport werd
uitvoerig besproken tijdens de ambtelijke werkgroep, waar een positief advies werd verleend, mits er
voldoende aandacht besteed wordt aan de aanleg van conforme fietspaden volgens het Vademecum
Fietsvoorzieningen.
De vervoerregioraad heeft geen opmerkingen bij dit voorstel en keurt deze aanpassing goed.
3. Goedkeuring plan van aanpak studiebureau
Het studiebureau licht het plan van aanpak toe. De belangrijkste elementen zijn de volgende:
• Het plan van aanpak volgt twee sporen: opmaak mobiliteitsplan en opmaak OV-plan;
• In afwijking van het bestek wordt de oplevering van het OV-plan voorgesteld tegen eind maart
2020, rekening houdend met de laattijdige opstart van de opdracht en de nodige tijd ter
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•
•

implementatie voor De Lijn. De voorzitter wijst er op dat hier een beslissing van de minister nodig
zal zijn.
Er worden bilaterale overlegmomenten en een participatietraject voorzien om zoveel mogelijk
gedragenheid te creëren;
Een specifiek bilateraal overleg met elke gemeente wordt ingepland om het eerste voorstel tot
OV-netwerk in detail toe te lichten en om eerste feedback te capteren.

De vervoerregioraad merkt op dat de timing optimistisch is, zelfs rekening houdend met een uitstel tot maart
2020. De vervoerregioraad keurt het voorstel tot plan van aanpak goed.

4. Goedkeuring participatietraject studiebureau
Het studiebureau licht het voorstel tot participatietraject toe. Het participatietraject voorziet in verschillende
vormen van participatie waarbij er gegaan wordt van het informeren van stakeholders tot het actief betrekken
van stakeholders:
• Participatie m.b.t. het OV-plan zal eerder beperkt zijn gezien de korte tijdslijn. Er zullen wel nog
peergroupsessies met ervaringsdeskundigen (o.a. jongeren, senioren en mensen met
mobiliteitsbeperking) en bilaterale overlegmomenten plaatsvinden (o.a. met toerisme);
• Er wordt een bevraging voorzien van stakeholders. Die vertrekt van een “long list” met +/- 86
stakeholders. De regio-overstijgende stakeholders zullen door MOW centraal aangesproken worden.
De long list wordt zo teruggebracht naar een shortlist met de regiospecifieke stakeholders waar we op
zullen focussen (+/- 40). De stakeholders worden dit jaar nog een eerste maal bevraagd bij de opmaak
van het vervoerplan en spelen volgend jaar ook nog een rol bij de opmaak van het mobiliteitsplan;
o Verschillende gemeenten hebben vragen rond het grote aantal stakeholders en hun impact op
het proces. Het is van belang aan te geven dat de stakeholders informatie kunnen aanleveren
en feedback mogen geven, maar geen beslissende stem hebben in het proces.
• Een informatiemoment voor stakeholders en een voor geïnteresseerde raadsleden wordt voorzien in
november om hen voldoende te informeren over het project en hen uit te nodigen tot participatie;
• Een projectgids zal worden uitgewerkt die enerzijds algemene informatie over de vervoerregio
werking bevat en anderzijds inzoomt op de specifieke context en uitdagingen voor de vervoerregio
Oostende. Het doel is om de stakeholders een gemeenschappelijk kennisniveau mee te geven over het
proces en project;
• Ten slotte is er voor de opmaak van het mobiliteitsplan nog een online bevraging (gericht naar
burgers) met inleidende documentaire (gebaseerd op de projectgids) voorzien.
• Het participatietraject is een continu proces dat doorheen alle fases van de opmaak van het
mobiliteitsplan loopt. Het is dus niet de bedoeling om eerst alle informatie te verzamelen om daarna
het regionaal mobiliteitsplan op te maken. Het betreft een iteratief proces van informeren tot
adviseren.
Volgende vragen en/of suggesties werden geformuleerd door de vervoerregioraad:
• Het informatiemoment voor raadsleden valt samen met een gemeenteraad in De Haan. Het
studiebureau zal een alternatieve datum voorstellen;
• Het participatietraject wordt door de vervoerregioraad als “zwaar” ervaren. Er zijn veel
contactmomenten voorzien en de vraag is of dit noodzakelijk is gezien er reeds op lokaal niveau
participatietrajecten omtrent mobiliteit liepen. Het is nodig om het risico van “te veel” inspraak te
bewaken. Het participatietraject mag niet vertragend werken;
• De vervoerregioraad vraagt zich af of de timing voor het participatietraject realistisch is;
• De stakeholderslijst wordt als te extensief en daarom ook niet-exhaustief ervaren. De
vervoerregioraad suggereert om voornamelijk te werken via de bestaande adviesraden gezien deze de
meeste doelgroepen reeds vertegenwoordigen. Zo zou er tijdsefficiënter gewerkt kunnen worden en
wordt voorkomen dat gekende informatie niet opnieuw wordt verzameld. Daar wordt tegenover
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•

geplaatst dat het betrekken van alle relevante adviesraden van alle gemeenten misschien een nog
grotere tijdsinvestering vergt;
Een concretere uitwerking van de diverse participatiemomenten wordt aangeraden (o.a. welke
onderwerpen worden bevraagd, welke stakeholders worden betrokken, …). De vervoerregioraad
suggereert om op basis van de lokale mobiliteitsplannen de regionale mobiliteitsvraagstukken te
identificeren en deze te bespreken tijdens de participatiemomenten. Zo kunnen gebruikers
bijvoorbeeld over missing links in bovenlokale (fiets)verbindingen bevraagd worden.

Het participatietraject wordt, mits in acht name van bovenstaande suggesties, goedgekeurd.

5. Toelichting eerste voorstel Kern Net en Aanvullend Net (De Lijn)
De Lijn licht het eerste voorstel toe aan de leden van de vervoerregioraad. Een aantal aanvullingen:
• Het voorstel situeert zich op het niveau van verbindingen. De specifieke lijnen en andere details zullen
tijdens de bilaterale overlegmomenten worden besproken;
• Het voorstel werd opgemaakt vertrekkende van de principes voor basisbereikbaarheid voor de
uitbouw van het kern- en aanvullend net. Vervoer op Maat werd in deze fase nog niet uitgewerkt.
• Een aantal gemeenten formuleerden reeds feedback. Deze werd nog niet verwerkt in het huidige
voorstel;
• Het studiebureau zal op basis van een aantal analyses kritisch kijken naar het voorstel en hier alsook
feedback formuleren.
Volgende vragen en/of suggesties werden geformuleerd door de vervoerregioraad:
• Het is belangrijk dat de bevoegde schepen kan aansluiten bij deze overlegmomenten. Het
studiebureau en de voorzitter bevestigen dat er steeds een mogelijkheid is voor de bevoegde schepen
of burgemeester om aan te sluiten.
Actiepunten
Nr
A1
A2
A3

Actie
Herwerking stakeholdersanalyse en participatieplan
Uitvoeren bilaterale overlegmomenten (algemeen en OV)
Vastleggen nieuwe datum informatiemoment raadsleden

Trekker
Studiebureau
Studiebureau
Studiebureau
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