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VERVOERREGIORAAD ROUTEPLAN 2030 #5 

Datum: 1 maart 2019 
Locatie: KAVA Congrescentrum 
Tijdstip: 13u00-15u30 
Aanwezigheidslijst: zie bijlage 
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1 OPENING EN KENNISMAKING NIEUWE SAMENSTELLING VRR 
+ AANSTELLING BESTUURLIJK VOORZITTER EN DAGELIJKS BESTUUR 

De Vervoerregioraad gaat principieel akkoord met de aanstelling van Koen Kennis als bestuurlijk 
voorzitter van Vervoerregio Antwerpen en met de samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB). Er zijn 
enkele opmerkingen: 

- Jef Van den Bergh (Kalmthout) wenst zijn voorbehoud uit te drukken omdat hij vooraf niet 
geconsulteerd is. Stephanie Van Houtven (District Borgerhout) wenst tevens haar voorbehoud 
uit te drukken en roept op om binnen de cluster centrum een betere afstemming te doen 
binnen het team. 

- In de samenstelling van het DB is er geen vertegenwoordiging van het deelgebied zuid-oost. 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds het feit dat in het DB een 
vertegenwoordiging is vanuit de verschillende windrichtingen (centraal, noord, oost, zuid, 
west) en zo zorgt voor een regionale spreiding en een politiek evenwicht. Anderzijds wordt 
tijdens werksessies de grote groep onderverdeeld in kleinere groepen volgens deelgebieden 
(centraal, noord, oost, zuid-oost, zuid, west en haven). Dit is een eerder pragmatische 
opsplitsing ifv de verkeersstromen. Er wordt verondersteld dat de noden en belangen van zuid-
oost worden meegenomen door de vertegenwoordigers van clusters oost en zuid. Er is ook 
geen aparte vertegenwoordiging van de haven in het DB. 
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2 GOEDKEURING VERSLAG VRR 07/11/2018 

Het verslag wordt goedgekeurd met volgende bemerkingen: 
- De nieuwe leden van de VRR kunnen geen uitspraak doen over het verslag van de vorige 

bijeenkomst. 
- Er werd aangekondigd dat er vanuit Team MOW+ communicatiemateriaal beschikbaar wordt 

gesteld aan de gemeenten (vb. presentaties, communicatie via gemeentelijke websites). Wat 
is de stand van zaken hierover? Wanneer kunnen we iets verwachten? → Er wordt verwacht 
dat de website RP 2030 midden maart online kan komen. Er worden ook teksten voorbereid 
die in het gemeentelijk infoblad kunnen worden opgenomen. 

- Verslagen van werkvergaderingen zijn beschikbaar op Sharepoint. Met de goedkeuring van het 
verslag van VRR 07/11/2018 worden geen beslissingen over genomen over deze 
werkverslagen en de bijhorende verslagen. De Visienota is de basis die in de VRR goedgekeurd 
is. 

- In de werkbanken gebeurt de inhoudelijke discussie in een open, vrije omgeving met een sfeer 
van vertrouwen. We zijn pas gebonden aan openbaarheid van bestuur wanneer zaken door 
officiële instanties worden goedgekeurd, vanaf dat moment is dit materiaal beschikbaar voor 
het ruimere publiek. Alle lokale ambtenaren met de bevoegdheid mobiliteit worden 
uitgenodigd op deze werksessies. Dit is een warme oproep om hen hiervoor te mobiliseren en 
hen hiervoor de ruimte te geven. De lokale mandatarissen hebben hun vertegenwoordiging in 
de VRRA.  

3 TOELICHTING WERKING VERVOERREGIO EN ROL VRR 

Dhr. Jan Van Rensbergen licht de werking van de Vervoerregio en de rol van Vervoerregioraad toe. 
 
Er volgen twee opmerkingen: 
 
Gemeenten die grenzen aan Vervoerregio Kempen (bv. Zandhoven) werden uitgenodigd om opnieuw 
deel te nemen aan de stuurgroep Middenkempen en Zuiderkempen (proces getrokken door de 
provincie Antwerpen). Ambtenaren bevoegd voor mobiliteit worden in tal van processen druk 
bevraagd. Dit is erg belastend en het is vaak niet mogelijk om op alle overlegmomenten aanwezig zijn. 
Een efficiënte aanpak blijft een werkpunt. Ook is inhoudelijke afstemming met de provincie belangrijk, 
dit lijkt evidenter voor de Vervoerregio Kempen (betrokkenheid van een groot aantal gemeenten) dan 
onze regio (enkel de gemeente Zandhoven). De studies van Noorder- en Middenkempen zijn reeds 
opgenomen in de Analysenota van Vervoerregio Antwerpen. Afstemming tussen VR Antwerpen en 
VR Kempen wordt belangrijk. 
 
Gemeenten willen hun lokaal mobiliteitsbeleid afstemmen op het mobiliteitsplan van VR Antwerpen 
(Routeplan 2030). Kunnen gemeenten al starten met een vernieuwing van hun gemeentelijk 
mobiliteitsplan? → Vanuit VR Antwerpen hebben we de visie dat eerst het regionaal mobiliteitsplan 
wordt uitgewerkt en daarna de lokale afstemming gebeurd. → Anderzijds willen gemeenten vanuit 
hun lokale insteek de regionale aanpak ook voeden. 
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4 GEREALISEERDE MIJLPALEN EN VOORUITBLIK JAARPROGRAMMA 

Dhr. Tom Janssens geeft een toelichting over de gerealiseerde mijlpalen en blikt vooruit op het 
jaarprogramma. 
 
In het voorgestelde proces wordt een zestal weken voorzien om de nota’s voor te leggen aan de 
gemeenten. 
Borsbeek: Tijdens de werksessie in februari stellen we nog heel wat hiaten vast. Gemeenten hebben 
nu nog geen zicht op de nota’s en hoe dit geformuleerd wordt. De snelheid om beslissingen te nemen 
ligt zeer hoog. Als de nota’s strategisch zijn opgevat, dan kan het haalbaar zijn. Als het om een zeer 
concrete invulling gaat, hebben we hierover wel het nodige voorbehoud. 
→ Het is een iteratief proces. Als de besluitvorming tegen juni niet voldoende geland is, moeten we 
het eventueel over de zomer tillen. 
 
Borsbeek sluit bij werksessies aan in 3 deelgebieden: centraal (omwille van het A-net), oost (volgens 
voorgestelde gebiedsindeling) en zuid-oost (logischer omwille van ruimtelijke structuur). De opvolging 
in 3 zones is een enorme belasting. Borsbeek vraagt om bij zuid-oost te worden ingedeeld ipv bij oost 
en nog steeds bij centraal betrokken te worden omwille van het A-net. 
 
Mortsel: Wat is de relatie tussen de Nota Knopen en Netwerken binnen RP 2030 en de oefening van 
basisbereikbaarheid van De Lijn? De Lijn, NMBS en VR moeten hun ei leggen over het OV-net als 
ruggengraat voor tal van mobiliteitsoplossingen. → RP 2030 heeft een tijdshorizon 2030 en 2030+. De 
Lijn heeft een tijdshorizon 2020. Er is zeer nauw overleg tussen Team MOW+, het consortium, De Lijn 
en NMBS, o.a. ook over OV-knooppunten. 

5 VOORUITBLIK OP DE UITVOERING: PILOOT (REGIONALE) MOBILITEITSKNOPEN 

5.1 Piloot regionale mobiliteitsknopen 

Vier stations in ringzone worden – onder leiding van de intendant (Dhr. Alexander D’Hooghe) – met 
een team van ruimtelijke ontwikkelaars en mobiliteitsexperten herontworpen en herontwikkeld. 
Idee: piloot opzetten om regionale stationsomgevingen ook te herontwerpen in samenwerking met 
intendant. Het is cruciaals dat de gemeente er zich ook achter zet (zowel inzet van mankracht als 
financiering). Samen investeren is essentieel! Er wordt gevraagd om in de call ook duidelijk te 
omschrijven wat de inbreng van andere partijen (vb. AWV, NMBS …) is. 
 
Mobiliteit en ruimtelijke ordening hangen zeer nauw samen! We moeten inderdaad inzetten op de 
kansen om te verdichten in stationsomgevingen, maar gelijktijdig moeten we andere gebieden 
vrijwaren van versnippering. Hoe is dit aan elkaar gekoppeld in deze pilootopzet? 

- Ruimte en mobiliteit zijn een kip-en-ei verhaal. Als we snel stappen vooruit willen zetten, 
mogen we het ruimtelijke ordening verhaal niet volledig in de VR binnen trekken. 

- Anderzijds is het belangrijk om de twee niet los van elkaar te zien, want dat wordt nog te veel 
gedaan. We zijn net blij dat het in de VR eindelijk integraal wordt bekeken. 

- Departement Omgeving wil ook aansluiten bij dit proces. Er is studiewerk rond ruimtelijke 
knopen en mobiliteitsknopen nodig en dit dient te worden afgestemd. 

- O.a. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, knooppuntwaarde provincie … speelt ook een belangrijke 
rol. 
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Kan deze oproep voor pilootlocaties ook opgetrokken worden naar niet-stationsomgevingen met een 
belangrijke mobiliteitsknoop? Hier zijn ook uitdagingen naar goverance etc. → Ja, dat kan. De pilot 
kan ook voor belangrijke mobiliteitsknooppunten zonder treinstation. 
 
Moeten we geen prioriteit geven aan stations waar veel mensen overstappen? → De essentie is de 
first- en last mile beter connecteren naar de toekomst toe en hiervoor de ruimte genereren. 
 
Er zijn waarborgen nodig dat de geselecteerde knopen en de OV-bediening hiervan robuust zijn en 
overeind blijven ook op langere termijn. Het voorbeeld van Mortsel wordt toegelicht waar de 
gemeente investeerde in één station dat omwille van een wijziging in de spoorbediening nadien veel 
minder werd gebruikt dan voorheen. Dit had consequenties op het gebruik van de voorzieningen. Wat 
is de LT-visie? → NMBS: Binnen RP 2030 bekijken we dit als een geheel, we doen dit samen, dus niet 
NMBS alleen. 
 
Op ongeveer hetzelfde moment vertrekt vanuit twee stations in Mortsel een trein naar Antwerpen. 
Door te variëren in de dienstregeling, maak je het aanbod beter. → NMBS werkt hard verder aan de 
optimalisatie van het dienstaanbod (o.a. frequentie, spreiding…). 
 
De discussie toont aan dat werken rond knopen complex is. Daarom is het belangrijk om op het niveau 
van de VR hiervoor een pilootproject op te starten. Team MOW+ zal een call lanceren waarop 
gemeenten kunnen reageren. 

5.2 Regionale initiatief deelfietsen 

Idee: stadsregionaal deelfietssysteem uitrollen op het niveau van de VR, maar getrokken door de 
stad vanuit hun ervaring met de deelsystemen. 

- Brede bevraging van de markt: welke marktpartijen hebben interesse om mee te doen en wat 
zijn de voorwaarden? Aanbieders hebben aangegeven dat ze nadenken over een gemixt 
systeem waarbij zowel elektrische als niet-elektrische fietsen worden aangeboden. 

- Bevraging van gemeenten: wat zijn jullie ambities en geplande financieringsmogelijkheden? 
Tijdens de volgende VRR wordt een voorstel tot marktbevraging besproken. 
 
Vermoedelijk zullen eerst de gemeenten rond de stad aansluiten en zoals een olievlek uitbreiden. 
Gemeenten rond A12 denken al concreet na over een deelfietssysteem. 
 
Voorstel van beslissing;  
De vervoerregioraad: 

- beslist om dit voorjaar een initiatief rond deelfietsen op te starten onder de koepel van de 
vervoerregio 

- geeft de opdracht een gezamenlijke aanpak uit te werken met maximale betrokkenheid van 
alle gemeenten en districten 

- vraagt aan de gemeenten om geen nieuwe exclusieve engagementen met betrekking tot 
fietsdeelsystemen aan te gaan 

 
Moet een gemeente zich ook verbinden wanneer het om een lokaal systeem gaat? → De vraag kadert 
zich binnen het potentieel om een goed werkend fietsdeelsysteem binnen de VR uit te werken. Lokale 
input is hierbij belangrijk omdat het belangrijk is om in te spelen op lokale noden. Er moet vermeden 
worden dat er op eilandjes wordt gewerkt. 
Het is een vraag en geen exclusiviteit. Het is wel oproep naar afstemming binnen de VR. 
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Vraag aan gemeenten om aan Team MOW+ te laten weten wanneer ze weet hebben van bedrijven die 
interesse hebben in deelfietsen. Ivo Wynants (Wijnegem) meldt dat Peugeot interesse heeft in 
elektrische deelfietsen. 
 
Iedere aanbieder heeft een eigen systeem van aanmelden en betalen. In de Visienota (§7.3, pg. 62) 
stellen we voor één standaard voor digitale platforms voor. Binnen stad Antwerpen werkt men volop 
samen met MaaS aanbieders die mobiliteitsdiensten aanbieden in een geïntegreerde app. 
 
Borsbeek: ook voor autodelen is het belangrijk om bovenlokaal te kijken en dus ruimer dan de eigen 
gemeenten. 
Ook rond Slim naar Antwerpen zijn er initiatieven die interessant zijn voor de ruimere regio. 

6 WERK IN UITVOERING: ONTWERP MOBILITEITSPLAN 

Zijn er volgende stappen gezet in de differentiatie van 50/50 modal split? Dit is belangrijk om 
doelstellingen en investeringen op af te stemmen. → Modal split meten is geen vanzelfsprekendheid. 
Ook binnen de stad zien we reeds differentiatie. Vandaag moeilijk te zeggen waar welke differentiatie 
zit. Vermoedelijk zal het sterk aansluiten bij de gebiedstypologieën die in de Visienota (pg. 28) 
onderscheiden worden waarbij dichtheid en mobiliteitsproductie een rol spelen. Het zal eerder een 
assessment zijn om de doelstelling te monitoren en evoluties vast te stellen. 

7 AFSLUITING 

Financiering: iedere gemeente maakt meerjarenplan. Moeten we als gemeente iets inschrijven en 
hoeveel? → Dhr. Koen Kennis doet een voorzet. 
 
Oproep: Heeft u een vergaderlocatie in uw gemeente? Laat het weten aan Team MOW+. 

AANWEZIGHEIDSLIJST 

Naam Organistatie Aanwezigheid 

Antonio Geert Rumst Verontschuldigd 

Arien Caroline The New Drive Aanwezig 

Bastiaens Jeroen Sweco Aanwezig 

Bauwens Dirk Schilde Aanwezig 

Boogaerts Frank Lier Verontschuldigd 

Bossuyt Kristof district Wilrijk Afwezig 

Broeckx Erik Mortsel Aanwezig 

Buelens Tinne Antwerpen Aanwezig 

Christiaen Koen NMBS Aanwezig 

Corbreun Roger De Lijn Antwerpen Aanwezig 

Cordy Paul district Antwerpen Aanwezig 

De Cordt Marc Zoersel Aanwezig 

De Cuyper Natascha Kapellen / Stabroek Aanwezig 

De Ranter Paul district Hoboken Afwezig 

De Ridder Annelies AWV Antwerpen Aanwezig 

De Ryck Johan Ranst Aanwezig 

De Saegher Bruno district Berchem Verontschuldigd 

De Veuster Maarten Schoten Verontschuldigd 

Demartelaere Sarah Stabroek Verontschuldigd 

D'Hulster Steve Mortsel Aanwezig 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom Afwezig 

Fonteyn Goele Brasschaat Afwezig 
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Foulon Brunhilde AWV Antwerpen Afwezig 

Frans Rik Stabroek Afwezig 

Geens Joris Zandhoven Aanwezig 

Geeraerts Carl district Berendrecht-Zandvliet-Lillo Aanwezig 

Govers Bas Goudappel Coffeng Verontschuldigd 

Goyvaerts Rudi Boechout Verontschuldigd 

Helsen Alex Wommelgem Aanwezig 

Helsen Koen Kapellen Aanwezig 

Huet Kathleen Team MOW+ Verontschuldigd 

Huysmans Sven The New Drive Aanwezig 

Janssens Tom Team MOW+ Aanwezig 

Kennis Koen Antwerpen Aanwezig 

Lambrecht Bart Aartselaar Aanwezig 

Lauwers Marian Borsbeek Aanwezig 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen Verontschuldigd 

Lux Wim Provincie Antwerpen Aanwezig 

Luyckx Rit Wuustwezel Afwezig 

Meyvis Jenne Hemiksem Aanwezig 

Moeremans Ilse Omgeving Aanwezig 

Nuytemans Marc Team MOW+ Afwezig 

Palinckx Koen district Ekeren Aanwezig 

Peeters Eline Brecht Aanwezig 

Quick Brigitte Essen Verontschuldigd 

Redig Luc Ranst Aanwezig 

Rombauts Anita NMBS Afwezig 

Rombouts Wouter Schoten Afwezig 

Rottiers Geert Schelle Afwezig 

Sekeris Tjerk district Deurne Afwezig 

Simons Wendy district Merksem Aanwezig 

Timmermans Birre Edegem Aanwezig 

Toen Kathelijne District Hoboken Verontschuldigd 

Van Berckelaer Dis Borsbeek Verontschuldigd 

Van de Vijver Marc Beveren Verontschuldigd 

Van de Vyver André Zwijndrecht Afwezig 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen Aanwezig 

Van den Bergh Jef Kalmthout Aanwezig 

Van der Velde Bart Niel Afwezig 

Van Looy Sanne Malle Aanwezig 

Van Rensbergen Jan Team MOW+ Aanwezig 

Van Tichelt Gaston Essen Aanwezig 

Vanhoutven Stephanie district Borgerhout Aanwezig 

Verbeeck Wouter Provincie Antwerpen Aanwezig 

Verhoeven Rudy Lint Aanwezig 

Verhulst Olivier Schilde Aanwezig 

Volckaerts Koen Hove Afwezig 

Wevers Willem Kontich Aanwezig 

Wollants Bert Lier Aanwezig 

Wynants Ivo Wijnegem Aanwezig 

 
 
 


