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

Datum: 25 oktober 2019
Locatie: Stadhuis Oudenburg

Aanwezig:

Lieven Van Eenoo, Departement mow (DMOW) – ambtelijke voorzitter
Gauthier Defreyne, Gistel – burgemeester - voorzitter
Sofie De Meulenaere, DMOW – regionale beleidsmedewerker mobiliteit
Anneleen De Schrijver, De Lijn – vervoerregiomanager Oostende
Sven Hoverbeke, De Lijn – vervoerregiodeskundige Oostende
Daniel Lauwers, AWV – regiomanager
Anthony Dumarey, Oudenburg – burgemeester
Hubert Schmitt, Bredene – stafmedewerker mobiliteit en verkeer
Wilfried Vandaele, De Haan – burgemeester
Jan Bekaert, Ichtegem – burgemeester
Eddy Van Muysewinkel, Middelkerke – schepen mobiliteit en openbare werken
Björn Anseeuw, Oostende – schepen mobiliteit en openbare werken
Sofie Vanhooren, Provincie West-Vlaanderen – mobiliteitsambtenaar
Jurgen Vanlerberghe, Provincie – gedeputeerde mobiliteit
Line Putseys, wvi – stafmedewerker regionale werking
Joyce Albrecht, Deloitte – opdrachtnemer
Kristof Devriendt, Traject – opdrachtnemer
Danny Venus, O2 - opdrachtnemer

Afwezige genodigden:
Marc Vanden Bussche, Koksijde – burgemeester
Erwin Feys, Bredene – schepen
Guido Decorte, Koksijde – schepen mobiliteit en openbare werken
Henk Goddemaer, Agentschap Wegen en Verkeer – districtchef
Nico Deruyter, Vlaamse Waterweg – districtshoofd Kanalen West
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Gino Dumon, Oudenburg – schepen verkeer en mobiliteit
Chantal Hongenaert, DMOW Maritieme Toegang – districtshoofd
Jean-Marie Dedecker, Middelkerke – burgemeester
Koen Surdiacourt, Agentschap Wegen en Verkeer – afdelingshoofd
Stijn Vanderheiden, departement omgeving – projectverantwoordelijke kustzone
Patrick De Klerck, departement omgeving
Steve Vandenberghe, Bredene – burgemeester
Marleen De Soete, De Haan – schepen mobiliteit en openbare werken
Bart Tommelein, Oostende – burgemeester
Charlotte Verbeke, Infrabel
Stef Luyckx, wvi – mobiliteitsdeskundige
Jo Bossuyt, MAV mobiwest
Verslaggever: Joyce Albrecht, Lieven Van Eenoo
Onderwerp: Vervoerregioraad
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De vergadering wordt geflankeerd door een powerpoint presentatie die bij dit verslag hoort.
1. Goedkeuring verslag 09/09/2019
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag werd goedgekeurd.
2. Goedkeuring projectgids
Volgende aanvullingen en opmerkingen werden geformuleerd:
• Bewaken van de balans tussen de uitdagingen voor de kust en het hinterland. Momenteel geeft de tekst
de indruk dat er meer uitdagingen geformuleerd werden voor de kustgemeenten, terwijl er nog een
aantal uitdagingen ontbreken voor het hinterland (vb. fietssnelwegen, veilig fietsverkeer, vervoer op
maat).
• De link met het spoor werd niet opgenomen in de projectgids. De reden hiervoor is dat dit niet als
specifieke uitdaging naar voor kwam voor de regio, niet omdat dit geen Vlaamse bevoegdheid betreft.
• In welke mate is het bevorderen van transport over water een uitdaging voor de regio? Deze uitdaging is
gerelateerd aan de aanwezigheid van kanalen en havenactiviteit in de regio.
• Er wordt gesuggereerd om één geïntegreerde tekst op te maken, zonder specifiek onderscheid tussen
hinterland en de kust te maken met de subtitels. Na overleg wordt geconcludeerd dat het beter is de
uitdagingen die voor de volledige regio gelden, te herhalen voor het hinterland en de kust.
De projectgids werd goedgekeurd mits in acht name van bovenstaande aanpassingen. De aangepaste tekst
voor het onderdeel regionale uitdagingen zal per mail ter goedkeuring voorgelegd worden.
3. Stand van zaken participatietraject

Het consortium geeft een stand van zaken over het participatietraject. Volgende vragen werden gesteld:
•
•

De peergroupsessies hebben kwaliteitsvolle informatie opgeleverd in het kader van vervoer op maat.
De opkomst van de peergroupsessies voor de jongeren was lager dan voor de minder mobielen. Het was
niet de bedoeling om een grote groep te betrekken, maar we merken wel dat een andere aanpak
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aangewezen is in de andere vervoerregio's voor jongeren (vb. in jeugdhuizen ter plaatse gaan om hen te
bevragen).

4. Openbaar vervoer: terugkoppeling bilaterale gesprekken KN/AN
Volgende vragen en/of opmerkingen werden geformuleerd:
• Het is zinvol om de principes die gehanteerd worden voor te leggen aan de vervoerregioraad om
discussie achteraf te vermijden. Belangrijk is dat het de principes rond basisbereikbaarheid betreft, dus
dat deze decretaal bepaald zijn.
• Er wordt benadrukt dat we met een grote groep zoals de vervoerregioraad de filteroefening niet
efficiënt kunnen uitvoeren. De motivering voor al dan niet weerhouden wordt transparant
teruggekoppeld met deze groep. De filtering van de opmerkingen leidt tot een nieuw voorstel van
netwerk dat dan opnieuw het onderwerp wordt van een iteratief proces. Dit zal dus nog geen finaal
product zijn. In de eerste instantie zal worden teruggekoppeld met de ambtelijke werkgroep waarna
naar de vervoerregioraad teruggekoppeld wordt. Uiteraard is terugkoppeling tussen de ambtenaren en
de bevoegde schepenen essentieel in dit verhaal zodat er geen (politieke) verrassingen zijn op het einde
van het traject.
• Het nieuwe voorstel verwachten we in de loop van december op te leveren en terug te koppelen met de
ambtelijke werkgroep en de vervoerregioraad.
• Er wordt aangegeven dat op initiatief van de studiebureaus betrokken bij de vervoerregiowerking een
vraag tot uitstel van de oplevering van het OV-plan werd aangevraagd. Dit voorstel ligt voor bij de
minister.
• Het voorstel KN/AN wordt gekoppeld aan vervoer op maat. We plannen 19/11 een workshop met de
ambtenaren waarna we met een voorstel van leidende principes voor de netwerkambitie terugkoppelen
naar de vervoerregioraad.

Actiepunten
Nr
A1

Actie
Herwerking projectgids i.f.v. feedback

Trekker
Studiebureau
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