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Agenda
1.

Algemene inleiding
a. Stand van zaken en toekomstige planning
b. Adviserend lidmaatschap Opwijk
2. Oriëntatienota RMP (ter goedkeuring)
3. Stadsnet Aalst
4. Varia
Verslag
1.

Algemene inleiding
a. Stand van zaken en toekomstige planning

Het consortium stelt de vernieuwde planning voor. Deze is ook terug te vinden op de SharePoint voor alle
gemeentes. De locatie van de sessie voor raadsleden op 16 maart wordt nog gecontroleerd.
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b. Adviserend lidmaatschap Opwijk
De raad keurt het lidmaatschap goed bij consensus.
2.

Oriëntatienota RMP (ter goedkeuring)

Het consortium presenteert de laatste versie van de oriëntatienota RMP. Gemeentes die de enquête te
laat hebben ingediend, zijn niet meer verwerkt. Hun enquêtes zullen meegenomen worden in de volgende
nota’s.
Solva vraagt om reistijden mee te nemen in de nota. Het consortium legt uit dat de regionale
verkeersmodellen nog niet zijn afgewerkt. Het consortium wenst niet met de oude modellen te werken,
om dan in een volgende fase dit werk opnieuw te doen met de nieuwe modellen. Aldus volgen
gedetailleerdere analyses aan de hand van het regionale verkeersmodel in de volgende fase. De
verplaatsingsstromen in de spits en dal zijn wel al verwerkt in de nota. Deze verdere analyses worden
verwerkt in de volgende nota.
Pagina 41 staat er neergeschreven dat een verbinding tussen Aalst en Dendermonde ontbreekt, terwijl er
op pagina 65 wordt uitgelegd dat er weinig vraag is. De NMBS meent dat dit hier niet moet weergegeven
worden. Het consortium legt uit dat deze vaststelling als volgt tot stand is gekomen: vanuit een
theoretisch kader is het nuttig om verbindingen tussen de steden te voorzien met de trein. Die ontbreekt
tussen Aalst en Dendermonde. Tegelijk blijkt uit data dat er op dit moment weinig vraag is, wat kan
veroorzaakt kan zijn juist omdat er geen verbinding bestaat vandaag. Het consortium drukt nog geen
wens uit om hier een verbinding te leggen, dit is een analyse die wordt gevoerd voor de synthesenota.
Er wordt toegevoegd op pagina 41 dat er wordt bekeken of deze lijn wenselijk is (“Een analyse van de
verbindingen tussen stedelijke gebieden op de kaart is gemaakt, en daaruit blijkt het ontbreken van een
verbinding Aalst – Dendermonde. Er zal onderzocht worden of dit effectief nodig is.”)
Pagina 65 staat dat vier verbindingen ‘bijzonder’ zijn. Dit wordt veranderd naar ‘belangrijk’.
In de SWOT staat vermeld: ‘Het afsluiten van spoorwegen zonder flankerende infrastructuur’. Dit wordt
anders en helderder verwoord.
Bij het fietsvervoer en het goederentransport en landbouwverkeer wordt er gesproken over omrijfactoren
en reistijdverlies bij het sluiten van overwegen. Dit moet ook gebeuren bij gemotoriseerd vervoer en
wordt toegevoegd aan de nota.
De provincie vraagt om aandacht te geven aan de verbanden met de vervoerregio’s Vlaamse Ardennen,
Waasland en Vlaamse Rand. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn volgens hen nog niet voldoende in kaart
gebracht. Het consortium legt uit dat de gemeentes hier om input gevraagd is, en dat al wat aangebracht
is verwerkt is in de nota. Solva heeft een studie rond leefbare kernen lopen. Het consortium zal kijken of
hier elementen van kunnen toegevoegd worden. De provincie vraagt ook hoe het klimaatplan hierin
verwerkt zit. Het consortium duidt dat de doelstellingen van het klimaatplan verwerkt worden in de
doelstellingen bij de synthesenota.
De gemeentes duiden dat fietsparkings een groot probleem vormen binnen de regio. Er zijn niet genoeg
beveiligde stallingen bij stations. Dit zal expliciet toegevoegd worden aan de nota. Ook het comfort en
toegankelijkheid van stations wordt vermeld als werkpunt.
De opsomming van projecten op pagina 79 ontbreekt een tabel met de status. Het consortium heeft
immers geen reactie van de gemeentes hierover gekregen. De planningscontext gaat over concrete
projecten van regionaal belang die in een plan of studie staan.
Er wordt gevraagd aan de gemeentes om tegen 10 maart ten laatste te reageren op de status van deze
projecten, alsook voor het aanleveren van regionale studies. Dit wordt dan toegevoegd als extra kolom bij
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de tabel. Dit wordt dan toegevoegd als extra kolom bij de tabel (lopende, toekomstvisie, te starten).
Bijkomende feedback kan tegen die datum ook verstuurd worden.
Na de tekstuele aanpassingen kan de nota finaal voorgelegd worden ter goedkeuring op de VVRR van 2
april. De wijzigingen in de nota worden duidelijk aangegeven zodat vergelijking makkelijk verloopt.
De gemeentes duiden dat er meer overleg met de NMBS moet komen, en dat bepaalde beslissingen
doorgesproken moeten worden met de NMBS in samenspraak met de gemeentes.
De NMBS duidt dat begin mei alle gemeentes uitgenodigd zijn voor de uitleg van het nieuw vervoersplan
provincie Oost-Vlaanderen in PAC Gent. Hier zal er ook informatie gegeven worden over de
stationsprojecten.
De NMBS en Infrabel verbinden zich ertoe om in de vervoerregioraad aanwezig te zijn en in overleg met
de gemeentes telkens te toetsen wat kan en niet kan. Er wordt gekeken naar waar de prioritaire
actiepunten liggen en deze worden in overleg uitgevoerd.
De gemeentes vragen Infrabel om in de Ambtelijke werkgroep te komen duiden wat de plannen zijn voor
de VVRR, en om hoogte te nemen van de bezorgdheden van de gemeentes.
3. Stadsnet Aalst
Er worden twee varianten voorgesteld van het stadsnet. In mei worden de resultaten qua reizigers en
budgettaire gevolgen bekend gemaakt.
De vervoerregioraad werpt op om een signaal te geven over de wens tot elektrisch stadsnet Aalst. De Lijn
geeft aan dat dit wordt bekeken en dat eventueel gewerkt kan worden met een proefproject. De
vervoerregioraad wenst zich te scharen achter het idee van een proefproject van een elektrisch stadsnet
Aalst. Hiervoor kan een brief opgemaakt worden vanuit de VVRR.
4. Varia
Het verslag BVVRR 12/12/19 wordt goedgekeurd bij consensus
Locatie AVVRR 12/03/20 te Denderleeuw (o.v.)
Locatie BVVRR 02/04/20 te Denderleeuw
Locatie BVVRR 14/05/20 te Erpe-Mere (o.v.)
Locatie BVVRR 02/07/20 te Hamme (o.v.)
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