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VERSLAG 

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

Datum: 21/06/2020 

Locatie: Online vergadering 

Aanwezig: Zie bijlage 

Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage 

Voorzitters: Jurgen Haustraete en Erwin Sucaet 

Verslaggever: Hendrik Van Eldere (consortium) 

Onderwerp: Bestuurlijke vervoerregioraad 29 mei 2020 (nr. 7) 

 

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

 

Agenda 

i) Verslag vorige vergadering 3/04 : ter goedkeuring 
ii) Stavaza basisbereikbaarheid en studieopdracht ADO2 : ter kennisname 
iii) (Draft) Openbaar vervoerplan : ter kennisname 
iv) Varia 

 

Verslag 

Verslag vorige vergadering 3/04 : ter goedkeuring 
 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag van de vorige bestuurlijke vervoerregioraad van 
03/04/2020 wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezigen van de vervoerregioraad (beslispunt 1). 
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Stavaza basisbereikbaarheid en studieopdracht ADO2 : ter kennisname 

• Wegens de coronamaatregelen zullen de volgende meetings digitaal blijven doorgaan tot er 
anders beslist wordt. 

• De raad van state zal binnenkort een advies geven over het verzameldecreet basisbereikbaarheid. 
• Er valt binnenkort een beslissing over het bijkomende budget rond vervoer op maat. 
• Er zal een communicatiegids en een ‘merk’ rond basisbereikbaarheid op poten gezet worden op 

Vlaams niveau. 
• Het opstarten van De Mobiliteitscentrale wordt trapsgewijs opgebouwd gezien de complexiteit 

van het beantwoorden van de vervoervragen d.m.v. verschillende vervoersmodi resp. 
vervoersaanbieders en de wens van de Vlaamse overheid om te komen tot een state-of-the-art 
oplossing.  

• Op vraag van VVSG brengt DMOW het stappenplan rond de besluitvorming OV-plan in beeld. De 
aanpak verschilt van vervoerregio tot vervoerregio. Voor onze regio formuleert het dagelijks 
bestuur een voorstel (zie presentatie slide 4). Uiteraard blijft de gemeentelijke autonomie gelden, 
maar het is wenselijk dat er in alle 15 gemeenten op uniforme wijze wordt te werk gegaan. Mocht 
het komen tot een gezamenlijke beslissing over het OV-plan op de volgende VVRR 26/06 niet 
haalbaar zijn ; wordt al vast een derde moment van behandeling van het OV-plan in VVRR 
voorgesteld : 17/07 vm. 

o Er wordt gevraagd of er vanuit de VVR ondersteuning kan worden geboden bij het 
voorleggen van het OV-plan aan de GR. De co-voorzitter bevestigt dat generieke 
ondersteuning mogelijk is ; er zal nog worden bekeken hoe dit precies wordt ingevuld. 

o Er worden geen andere vragen gesteld. 
• Omtrent de online bevraging mist het consortium nog informatie van de gemeentes om de 

bevraging te kunnen lanceren. Het consortium heeft de gemeentes het juiste advies van de DPO 
verstuurd. Horebeke geeft aan niet als enige gemeente geen informatie te willen doorgeven. 
Oosterzele en Zottegem zijn ondertussen akkoord gegaan.  

(Draft) Openbaar vervoerplan : ter kennisname 

• Het consortium ligt toe dat een conceptnota VoM en een synthesenota zullen worden gedeeld via 
SharePoint. Het hoofdstuk 4 van de synthesenota is bedoeld als (voorzet) tot OV-plan, maar zal 
worden aangepast in functie van de bespreking en besluitvorming in de VVRR. 

• Bij de operationalisering van het flexvervoer is er nog onduidelijkheid over de kost van de ter 
beschikkingstelling van de flexbus. Het consortium bevestigt dat dit een inschatting is op basis 
van de huidige situatie en de huidige gekende kosten. 

• Het vervoer op maat is opgesteld op basis van het eerste voorstel KN/AN. De aanpassingen 
sindsdien hieraan hebben weinig impact op het voorstel vervoer op maat. 

o De Lijn geeft aan dat de impact van de voorgestelde wijzigingen aan het eerste voorstel 
KN/AN (bv. lijn 91) nog niet zijn doorgerekend. 

• De vraag wordt gesteld of het nieuwe OV-plan een verbetering is. Het consortium duidt dat het 
uitgaat van de principes van basisbereikbaarheid: zo zijn er trajectwijzigingen waarbij meer 
reizigers zullen bediend worden op het AN. VOM zal meer vraaggestuurd werken en dus meer aan 
de noden van de reizigers beantwoorden. Wel zullen zij in enkele gevallen een overstap moeten 
maken. 

• Alle haltes van het functioneel net worden ook bediend door het flexvervoer, naast de 
mobipunten. Welke halte wordt aangedaan, wordt berekend op basis van de omrijfactor en de 
aansluiting op andere netten. Wanneer er langer dan 45min voor of na het aangevraagd moment 
geen bus passeert op een halte van het FN, zal flexvervoer de rit uitvoeren. 

• Het eerste voorstel van mobipunten is bepaald op ongeveer 1,5km van elkaar. Daar kunnen telkens 
de open gebruikers opstappen. De doelgroepengebruiker kan dit aan zijn eigen stoep doen en 
hoeft zich dus niet te verplaatsen naar een mobipunt (zie verplaatsing type 4). De 
mobiliteitsindicatiestelling zoals bepaald op Vlaams niveau blijft gelden. 
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o Ronse merkt op dat het voorzien van ca. 14 mobipunten in het stadscentrum weinig 
realistisch lijkt  

o De co-voorzitter vraagt dat ondubbelzinning uit het OV-plan zal blijken van waar naar 
waar reizigers met de flexsytemen zullen worden gebracht. 

• Het evtl. overnemen van lopende contracten van huidige deelfietsen en deelwagens (incl. de zgn. 
‘recurrente kosten’) wordt nog besproken op Vlaams niveau. 

• De voorgestelde locaties van de deelfietsen in Kruisem worden opnieuw onder de loep genomen 
door het consortium. De locatie in Kruishoutem is immers gekozen met focus op het 
bedrijventerrein en in overeenstemming met vervoerregio Gent.  

• ‘Nachtraaf Oudenaarde’ wordt door het consortium als proefproject VoM voorgesteld. 
o Door DMOW wordt hierop geantwoord geen voorstander te zijn van het uitvoeren van dit 

proefproject o.m. omdat dit voorstel niet in relatie staat tot de focus van 
basisbereikbaarheid (functionele verplaatsingen) en het niet duidelijk is of hier budgetten 
voor beschikbaar zijn.  

Varia 

• Door de co-voorzitter wordt toelichting gegeven bij het GIP 2020 (zie presentatie). Er worden 
geen vragen gesteld. 

• De vervoerregioraad neemt akte van het schrijven van de VVR Aalst van 27/04/2020 (zie 
presentatie). Er worden geen vragen gesteld. 

• SOLVA geeft toelichting bij de inhuldiging van het mobipunt te Sint-Lievens-Houtem op 29/05 nm. 
Er worden geen vragen gesteld. 

• DWV geeft duiding bij de stavaza van het project Rond Ronse : op 5/06 wordt de scopingsnota 
gepubliceerd en aansluitend zal een informatiekrant aan de inwoners van de betrokken 
gemeenten worden bezorgd. Er worden geen vragen gesteld. 

 

 


