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VERSLAG 

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

Datum: 12/11/2019 

Locatie: SOLVA, Gentsesteenweg 1b, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

Aanwezig: Zie bijlage 

Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage 

Voorzitters: Jurgen Haustraete en Erwin Sucaet 

Verslaggever: Cyrina Grimonprez (consortium) 

Onderwerp: Bestuurlijke vervoerregioraad 25 oktober 2019 (nr. 3) 

 

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

 

Agenda 

• Inleiding 

• Participatietraject         
• Regionaal mobiliteitsplan – ‘foto’ van de regio        
• Oriëntatienota openbaar vervoer           
• Varia en afsluiting   

Verslag 

Inleiding 

• Het verslag van de vorige bestuurlijke vervoerregioraad van 13/09/2019 wordt unaniem 
goedgekeurd door de aanwezigen van de vervoerregioraad (beslispunt 1) 

• Samenstelling VVRR 
o Nieuwe adviserende leden: Erpe-Mere, Ninove en Waregem 
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o De kandidatuur van de provincie Oost-Vlaanderen als stemgerechtigd lid wordt unaniem 
goedgekeurd. Voor het bepalen van de consensus wordt de provincie beschouwd als ‘16e 
lokale bestuur’ (beslispunt 2) 

Participatietraject 

• Stakeholderlijst 
o De voorzitter geeft aan dat er gekozen is om voornamelijk de koepels mee te nemen om 

ervoor te zorgen dat we voornamelijk op regionaal niveau de feedback capteren.  
o Op de vervoerregioraad van 22/5 werd beslist dat de feedback van de lokale stakeholders 

gecapteerd zal worden door de gemeenten zelf.  
o De voorzitter wordt door de bestuurlijke vervoerregioraad gemandateerd om stakeholders toe 

te voegen indien dit relevant is.  
o Er wordt opgemerkt dat er geen stakeholders zijn opgenomen inzake zwaar vervoer.  

▪ Het consortium zal dit verder opnemen en een voorstel formuleren. 
• Projectgids 

o De projectgids dient als informatiedocument voor alle stakeholders die betrokken worden in 
de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.  

o Er zijn geen opmerkingen van de bestuurlijke vervoerregioraad op de projectgids.  

• Online bevraging 
o Voor het organiseren van de online bevraging wil het Consortium beroep doen op de 

gemeenten voor het aanleveren van de namen en adressen van een steekproef uit het 
bevolkingsregister. 

o Er wordt voorgesteld om kandidaten voor de online bevraging te zoeken via het 
informatieblad van de gemeenten in plaats van in een aparte brief aan de geselecteerde 
inwoners. Het is echter belangrijk dat dit in alle gemeenten op dezelfde manier gebeurt om de 
representativiteit te garanderen. 

o Het consortium zal de online bevraging concreet verder uitwerken voor de volgende 
bestuurlijke vervoerregioraad op 10 januari 2020. 

• Startmoment gemeenteraadsleden 
o Het voorstel om ook de Vlaamse en Federale parlementsleden en de provincieraadsleden die in 

de vervoerregio wonen uit te nodigen voor het startmoment dat wordt ingepland in 
december wordt weerhouden.  

Het voorgestelde participatietraject wordt unaniem goedgekeurd (beslispunt 3). 

Regionaal Mobiliteitsplan – foto van de regio 

• De gemeenten Lierde en Geraardsbergen wijzen op de relaties die de gemeenten hebben met Gent, 
terwijl die niet op de kaarten worden weergegeven. Het consortium duidt dat de kaarten zijn 
opgemaakt met de data uit het verkeersmodel en een momentopname zijn en enkel de 
verplaatsingen weergeven die de drempel van 50 verplaatsingen per uur overschrijden. Dit kan 
een licht vertekend beeld geven. 
o Het consortium zal de data verder gaan analyseren om deze nuances op te nemen in de foto 

van de regio. 

• Momenteel wordt er voornamelijk gefocust op de verplaatsingen en stromen binnen de regio en is 
er minder aandacht voor de relaties van de regio met Brussel of Wallonië. In een latere fase 
wanneer er een volledig beeld is van de regio’s, kan er afgestemd worden met de omliggende 
regio’s indien dit relevant is.  

• In een latere fase in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan zal de connectiviteit tussen de 
verschillende vervoersmodi opgenomen worden.  
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Oriëntatienota openbaar vervoer 

• De weergave van de SDG (wonen) geeft een vertekend beeld (bv. ‘grootte’ Ronse versus 
Oudenaarde). Dit is te wijten aan de data in het verkeersmodel (zonering) die geen rekening houdt 
met de oppervlakte.  
o DMOW (Katia Rottiers) stelt voor om de bevolkingsdichtheid te visualiseren d.m.v. het 

bevolkingsaantal per statistische sector i.p.v. het verkeersmodel. Dit kan de vertekening van de 
kaarten beperken. Het consortium zal hiervoor de nodige acties ondernemen.  

• Er wordt gevraagd om bij het afwerken van de oriëntatienota enkele aspecten mee te nemen: 
o Explicieter duiden van knelpunten, bijvoorbeeld tussen Ronse en Oudenaarde.  
o Attractiepolen voor recreatie zoals bioscopen en sport worden dikwijls ‘s avonds gebruikt en 

dan is er minder openbaar vervoer beschikbaar.  
o Belang van het feeder effect. Dit wordt niet opgenomen in het verkeersmodel terwijl de 

overstapplaatsen belangrijk zijn. 
• Mobipunten worden opgenomen in toekomstvisie die in een later stadium vorm zal krijgen.  

Varia en afsluiting 

• Rond Ronse: Op 18/05/2019 keurde de Vlaamse Regering de start- en procesnota goed. Momenteel 
wordt er gewerkt aan een scopingsnota en een ambitienota. Voor de ambitienota zijn werksessies 
met professionele stakeholders lopende. De scopingsnota wordt verwacht in het eerste kwartaal 
van 2020, en zal worden onderworpen aan een publieke raadpleging. 

• Structurele participatie: Het Dagelijks Bestuur stelt voor om hiermee nog even te wachten omwille 
van de volgende argumenten: 

o We willen eerst lessen trekken uit de participatie in het kader van de opmaak van het 
regionaal mobiliteitsplan. 

o Dit dient ter onderbouwing van beslissingen te nemen door de VVRR, maar momenteel 
moeten er geen formele standpunten of adviezen genomen worden. 

o De VVRR is niet afhankelijk van de participatie om beslissingen te kunnen nemen. 
• Vervoersplan NMBS 2020-2023 

o : provinciebestuur heeft daarvoor feedback verzameld bij de gemeenten.  
o De vervoerregio en een aantal gemeenten hebben een communicatie ontvangen 

betreffende een voorstel tot aanpassing van het vervoersplan, met de vraag tot reactie.  
o Momenteel heeft de vervoerregioraad geen kader (regionaal mobiliteitsplan nog in 

opmaak) om als kader te fungeren voor de aftoetsing van het vervoersplan van de NMBS 
(en alternatieve voorstellen) Het secretariaat deze communicatie beantwoorden vanuit de 
vervoerregio.  

• De volgende vergadering: 
o De werkgroep van 12/11 wordt geannuleerd 
o De werkgroep van 17/12 wordt de ganse dag omwille van de uitgebreide agenda. 


