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VERVOERREGIORAAD ROUTEPLAN 2030 #4 

Datum: 7 november 2018 
Locatie: Natiënhuis – tweede verdieping - Jordaenskaai 25, Antwerpen 
Tijdstip: 10u00-12u00 

AGENDA 

1. Verwelkoming en goedkeuring verslag 
2. Rapportage proces opmaak Routeplan 2030: 

a. Nabespreking ‘Roadshows’ van 22 – 23 – 24/10 
b. Aankondiging geïntegreerde en regionale aanpak (incl. parallelle processen zoals: 

Haventracé, uitrol Impactmanagement, …) 
c. Introductie knopen en netwerken op het regionale niveau 

3. Methodiek basisbereikbaarheid en eerste hoofdlijnen 
4. Presentatie Move-Meter 
5. Beslispunt: indienen pilootproject buurtbus regio noord (Brasschaat, Brecht, Kapellen, 

Kalmthout 

1 VERWELKOMING EN GOEDKEURING VERSLAG 

Verwelkoming door voorzitter Koen Kennis. 
 
Het verslag van de vorige vervoerregioraad: 

- Dhr Joris Geens van de gemeente Zandhoven was wel aanwezig: dit is foutief aangegeven. 
Tevens wenst dhr Joris Geens bij de inhoudelijke opmerking mbt de mobiliteitsambities van 
regiodeel Oost “Regiodeel Oost vindt de ambitie voor meer OV-verbindingen met de bus en 
meer fiets niet ambitieus genoeg. De ambities zijn te beperkt geformuleerd. Doordat er maar 
beperkte mobiliteitsambities zijn, kunnen de ruimtelijke ambities (o.a. Zandhoven) niet 
gerealiseerd worden.” als conclusie toegevoegd te zien dat " ermee aan de slag wordt gegaan". 

- Op pagina 4 wordt voorgesteld om de formele goedkeuring door de gemeenteraden te laten 
plaatsvinden in het voorjaar van 2018 wanneer het Routeplan 2030 finaal is. Dit moet voorjaar 
2019 zijn. 

- Het verslag wordt rekening houdend met bovenstaande aanpassingen goedgekeurd. 

2 RAPPORTAGE PROCES OPMAAK ROUTEPLAN 2030: 

2.1 Aankondiging geïntegreerde en regionale aanpak (incl. parallelle processen zoals: 
Haventracé, uitrol Impactmanagement, …) 

Dhr Jan Van Rensbergen licht de relatie tussen het Routeplan en parallelle processen zoals 
impactmanagement, het Haventracé, … toe. Hij kondigt aan dat er de volgende maanden voor de 
uitwerking van de maatregelen ingezet zal worden op een regionale, gebiedsgerichte aanpak. Concreet 
betekent dit dat er naast de overkoepelende werkbank 6 regionale werkbanken worden opgezet 
waarin het bedoeling is om gebiedsgericht verder te werken rond maatregelen volgens de co-creatieve 
aanpak die we ook in de overkoepelende werkbank hanteren. Deze regionale werkbanken zullen in de 
deelgebieden zelf worden georganiseerd.  
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Indien er burgerbewegingen zijn die de gemeente wil betrekken bij de regionale sessies, mogen die 
dan doorgegeven worden? → Voorzitter: ja. Daarnaast een duidelijke oproep om alle verenigingen en 
organisaties die met een belangrijke bekommernis zitten rond mobiliteit (bv handelsverenigingen, 
verenigingen bedrijventerreinen,…) mee te betrekken. 
 
De timing is niet evident want de GECORO's moeten begin 2019 opnieuw samengesteld worden. 
→ Voorzitter: Voorstel om hier pragmatisch mee om te springen. Het komt er vooral op aan om de 
verschillende (belangen-)groepen die wakker liggen van mobiliteit op een goede manier te betrekken. 
Vaak zijn deze in de praktijk ook vertegenwoordigd in de Gecoro, maar het hoeft geen exacte 
afspiegeling van de Gecoro te zijn. 
 
De voorzitter beklemtoont dat het belangrijk is om iedereen te betrekken. Om de betrokkenheid en 
het engagement te versterken wordt nagedacht of er gewerkt kan worden met een regionale oproep 
voor de regionale sessies naar analogie met de 'ringbouwers' van het Over de Ring-project. 
 
Wat met de haven? Dit is het 7de deelgebied. Is hiervoor ook geen regionale werkbank nodig?  
→ Voorzitter: het havenbedrijf en de MLSO worden via de overkoepelende werkbanken die ook 
blijven doorgaan betrokken. Het is de bedoeling om de concepten die de haven aan het uitwerken is 
rond de uitbouw van hubs te koppelen aan de visie van de mobiliteitsknooppunten. De voorzitter 
stelt voor om de vele actoren die actief zijn in de haven ook via een werksessie (cf werkbankformule) 
te betrekken. Deze sessie zal er omwille van de schaal en impact van de haven wat anders uitzien.  
 
De gemeenten Zandhoven en Kalmthout geven aan dat het principe van een vervoerregio en de 
mogelijkheden die dit biedt nog onbekend is voor veel mensen in hun gemeente en vreest dat het 
daardoor moeilijk is om mensen te mobiliseren. → De voorzitter erkent dat het mobiliteitsthema in 
de stad Antwerpen al sterker leeft waardoor de betrokkenheid groot is, maar benadrukt het belang 
om het thema mobiliteit over de grenzen van de stad te tillen. Hij wil hier actief aan meewerken: 

- Er is heel wat communicatiemateriaal ontwikkeld: een warme oproep om dit actief te 
gebruiken. 

- Gemeenten die voorafgaand aan de regionale werkbanken een initiatief willen opzetten om 
de betrokkenheid van het Routeplan te verbeteren, zullen beroep kunnen doen op iemand van 
het Routeplanteam om een toelichting te komen geven. 

 
Gemeenten die op de grens van 2 regionale deelgebieden liggen, mogen gerust naar 2 regionale 
sessies komen.  
 
De gemeenten juichen de gebiedsgerichte aanpak toe, want zien in de praktijk heel wat knelpunten 
die maken hebben met gemeentegrens- en bevoegdheidsoverschrijdend aanpak. De gemeente 
Rumst geeft het voorbeeld van de fietsroute steenweg op Waarloos aan waar de gemeenten Rumst, 
Kontich en AWV samen tot een kwaliteitsvolle oplossing zouden kunnen komen. Is dit iets wat in de 
regionale sessies en het Routeplan thuishoort? 

- Voorzitter: het is inderdaad te bedoeling om dergelijke zaken te bepreken in de regionale 
werkbanken. De focus van het Routeplan ligt in eerste instantie op de dragende 
(gemeentegrensoverschrijdende) netwerken en -investeringen. De missing links en bijhorende 
oplossingen die vanuit de werkbank naar boven zullen komen, zullen nadien op niveau van de 
vervoerregio op hun onderlinge samenhang worden beoordeeld en geprioriteerd.  
 

De regionale sessies zijn bedoeld om de betrokkenheid te verhogen en ideeën op te halen. De 
voorzitter geeft aan dat er nadien politieke keuzes gemaakt zullen moeten worden om hierin keuzes 
en prioriteiten te bepalen, rekening houdend met financiering, globale afwegingen,…. Dit is en blijft 
een politieke keuze en is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vervoerregioraad.  
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De voorzitter kondigt aan dat het de bedoeling is om het uiteindelijke uitvoeringsprogramma 
gefaseerd aan te pakken en te werken met perioden van 5 à 6 jaar zodat ze ook gekoppeld kunnen 
worden aan de legislaturen. Hij doet een oproep om in de nieuwe bestuursakkoorden alvast de 
nodige mensen en middelen te voorzien om actief te kunnen inzetten op de eerste fase van het 
Routeplan. 

2.2 Nabespreking ‘Roadshows’ van 22 – 23 – 24/10 

Dhr Tom Janssens licht toe hoe de roadshows precies verlopen zijn en geeft de eerste, algemene 
bevindingen weer. Naast de specifieke lokale input (die nuttig is voor de verdere uitwerking van het 
Routeplan), geven ook heel wat lokale actoren aan dat samenwerking binnen de vervoerregio een 
meerwaarde kan betekenen op verschillende domeinen, zoals 

- Kennisdeling 
- Kritische massa creëren door samenwerking zodat een hefboom ontstaat om 'stedelijke' 

systemen (bv deelfietsen, -auto’s,…) ook ruimer te kunnen toepassen 
- Koppeling ruimte en mobiliteit  

 
De gemeenteraden veranderen in januari. Er wordt gevraagd hoe de nieuwe raadsleden zullen 
worden betrokken in de opmaak van het Routeplan 

- Er is voor de Roadshows een poging gedaan om al zoveel mogelijk nieuwe raadsleden te 
betrekken door actieve rondvraag via de politieke fracties, maar blijkbaar hebben we hiermee 
niet iedereen kunnen bereiken. 

- Voorzitter: voorstel om in januari / februari tweede ronde van de Roadshows te organiseren. 
 
De gemeenten zullen in de volgende legislatuur ook aan nieuwe ruimtelijke beleidsplannen werken. 
Hoe en wanneer zal de afstemming mobiliteit - ruimte gebeuren? 
→ Voorzitter: De afstemming tussen mobiliteit en ruimte wordt in de werkbanken besproken. Het is 
de bedoeling om de gewenste mobiliteitsstructuur tegen het voorjaar van 2019 verder uit te 
kristalliseren zodat het kan meegenomen worden in de verdere uitwerking van het ruimtelijk beleid 
 
Er is een vraag om naast de specifieke opmerkingen ook algemene conclusies te trekken uit de 
roadshows → Voorzitter: dit zal nog gebeuren 

2.3 Introductie knopen en netwerken op het regionale niveau 

In fase 2 worden de knopen en netwerken verder geconcretiseerd. Dhr Jeroen Bastiaens licht de 
manier waarop dit wordt aangepakt toe. De kaarten geven de huidige stand van zaken weer. Dit is 
work in progress dat de volgende weken verder verfijnd zal worden en als input wordt meegenomen 
naar de regionale werkbanken.  
 
Gelieve de laatste versie van de kaarten over te maken → Voorzitter: ok. 

3 METHODIEK BASISBEREIKBAARHEID EN EERSTE HOOFDLIJNEN 

Dhr Stefan Van den Abeele licht toe het concept van basisbereikbaarheid  en de manier waarop De 
Lijn hiermee omgaat toe. 
 
Een noodzakelijke voorwaarde om dit nieuwe gelaagd vervoersysteem waarbij trein en bus/tram 
complementair moeten worden in te voeren, is volgens de gemeenten een goede ticket- en 
tariefintegratie: 
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- Voorzitter: er is al CityPass, maar het toepassingsgebied is te klein. Het invoeren van een 
vervoerregiopas zou vanuit de vervoerregioraad een strijdpunt moeten zijn; 

- Het ultieme doel is dat dit nog een stap verder gaat: in plaats van een modusafhankelijk 
(betalen van ticket / abonnement voor gebruik van bepaalde modus) komen tot een 
geïntegreerd mobiliteitsabonnement (ticket / abonnement voor verplaatsingen van A naar B, 
op het ene moment bv via fiets en openbaar vervoer, op een ander moment via een 
deelauto,…) 

- Dit kan een abonnement zijn of een flexibel Pay as you go systeem: er zijn inspelend op MaaS 
(Mobility as a Service) heel wat interessantere combinaties mogelijk niet enkel met openbaar 
vervoer maar ook met gebruik van deelsystemen, gebruik van beveiligde fietsenstallingen, 
parkeertickets, andere diensten… 

 
Het versterken van hoofdlijnen leidt ook tot verzwakken van aanbod voor bepaalde plaatsen. Mortsel 
heeft dit al mogen ervaren: het herstructureren van het busnetwerk volgens de principes van 
basisbereikbaarheid zonder vangnet (aanvullend net en Vervoer op Maat), zorgt voor serieuze 
problemen, zeker voor bepaalde doelgroepen.  

- Voorzitter: aanvullend net en Vervoer op Maat moet tegelijkertijd worden gelanceerd, anders 
is dit model niet haalbaar en wenselijk 

 
De gemeente Rumst ziet mogelijkheden in het herstructureren van het busnetwerk inspelend op het 
nieuwe gelaagde vervoermodel: één van de buslijnen die de gemeente doorkruist zou een lus 
kunnen worden die een feeder vormt naar de hoofdhub en tegelijk de relatie tussen de 3 
deelgemeenten versterkt. → Voorzitter: het is de bedoeling om dergelijke voorstellen de volgende 
maanden verder te bespreken, in eerste instantie in de werkbanken en vervolgens in de 
vervoerregioraad. 
 
Bij één van de getoonde kaartjes staat bij Kapellen een uitroepteken. Wat wil dit zeggen?  

- De Lijn: dit heeft te maken met de moeizame fysieke verknoping van bussen aan het huidige 
station van Kapellen. Het is wenselijk om in de werkbanken verder te bekijken of deze 
verknoping (trein + bus) kan verbeterd worden. 

 
Gaat ziekenhuizen bediend worden? 
→ Voorzitter: ziekenhuizen zijn belangrijke attractiepolen die meegenomen worden bij het 
uitwerken van de knopen en netwerken 
Hoe zal de besluitvorming rond basisbereikbaarheid gebeuren ? 

- De Lijn maakt een voorstel van kernnet en aanvullend net. Het vervoer op maat moet door de 
vervoerregioraad uitgewerkt worden.  

- In principe heeft de vervoerregio een adviserende rol voor het kernnet en een beslissende rol 
in het aanvullend net. 

4 PRESENTATIE MOVE-METER 

De Move-Meter zal gebruikt worden om analyses te maken en effecten te beoordelen. Het maakt 
gebruik van gegevens van het provinciaal verkeersmodel. Dhr Tom Janssens geeft een beeld van de 
zaken waarvoor deze tool kan worden gebruikt. 
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5 BESLISPUNT: INDIENEN PILOOTPROJECT BUURTBUS REGIO NOORD 

(BRASSCHAAT, BRECHT, KAPELLEN, KALMTHOUT) 

De voorzitter geeft aan dat de Vlaamse overheid geld voorzien heeft voor het subsidiëren van 
pilootprojecten in de 4 pilootregio’s.  
 
De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen en Kalmthout hebben een heel traject achter de rug voor 
het uitwerken van een concept en voorstel voor de invoering van een buurtbus. Ze zouden dit 
gezamenlijk voorstel willen indienen. Dhr Tom Janssens licht dit project kort toe. 

- De gemeente Brasschaat heeft ervaren dat het niet evident is om een project rond Vervoer op 
Maat uit te werken en in te voeren.  

 
De gemeenten Zandhoven, Malle en Zoersel hebben een gelijkaardige buurtbus rijden die 
momenteel naast de gemeentebesturen ook door de provincie wordt betaald, maar deze financiering 
loopt af. Ze zouden hun project ook graag indienen. 

- Dit buurtbusinitiatief vult een belangrijke behoefte in, maar is afgaand op het gebruik en de 
kostprijs geen onverdeeld succes. De gemeenten zijn vragende partij om het concept kritisch 
onder de loep te nemen en waar nodig bij te sturen 

 

De Vervoerregioraad van Vervoerregio Antwerpen gaat akkoord om de voorstellen van Brasschaat 
– Brecht – Kapellen – Kalmthout en Zandhoven - Malle - Zoersel  in te dienen bij de Vlaamse overheid. 

 
 
Voorzitter: Het is belangrijk dat de gemeenten de volgende jaren bereid zullen zijn om een deel van 
de financiering van Vervoer op Maat op zich te nemen. Daarnaast liggen er ook kansen om, zeker na 
goedkeuring van het Routeplan, in te zetten op Europese cofinanciering. 

6 ACTIETABEL 

Agenda To Do  Wie Wanneer 

2(a). 
Informeren en betrokkenheid creëren met oog op regionale 
werkbanken 

gemeenten asap 

2(b). Inplannen werkbank haven 
MOW & 
consortium 

asap 

5. 

Indienen projectvoorstel buurtbus regio noord (Brasschaat, 
Brecht, Kapellen, Kalmthout) en buurtbus Malle – Zoersel - 
Zandhoven 

Brasschaat, 
Brecht, 
Kapellen, 
Kalmthout en 
Malle – Zoersel 
- Zandhoven 

asap 

 
 


