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GRONDGEBIEDZAKEN - MOBILITEIT  - BASISBEREIKBAARHEID VERVOERREGIO 
WAASLAND - ONTWERP OPENBAAR VERVOERPLAN KORTE TERMIJN - 
GOEDKEUREN STANDPUNT 
toelichting 
Op 4 mei 2020 nam het schepencollege kennis van de definitieve versies van de 
oriëntatienota openbaar vervoer en de oriëntatienota mobiliteit. 
De bestuurlijke vervoerregioraad keurde deze oriëntatienota’s goed.  
Deze documenten zijn de startnota’s en louter een beschrijving van de bestaande situatie en 
het beschikbare data materiaal. 
 
Op donderdag 11 juni 2020 werd het ontwerp openbaar vervoerplan (OV-plan) een eerste 
maal besproken in de bestuurlijke vervoerregioraad van de Vervoerregio Waasland. 
Het ontwerp OV-plan zal opnieuw (met de intentie deze goed te keuren) aan de bestuurlijke 
vervoerregioraad worden voorgelegd op donderdag 25 juni 2020. 
 
Het ontwerp OV-plan en de presentatie van de variant basisbereikbaarheid kernnet en 
aanvullend net zijn bijgevoegd. 
 
Het regionaal mobiliteitsplan moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. Dit is een decretale verplichting. Voor het OV-plan geldt deze decretale 
verplichting niet. 
 
kader 
De vervoerregioraad is (decretaal) verantwoordelijk voor het geven van advies op het 
kernnet, en het bepalen van het aanvullend net en het vervoer op maat.  
De Vlaamse overheid wil basisbereikbaarheid uitrollen in december 2021.  
Hiertoe werd in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken een (ontwerp) 
openbaar vervoerplan opgemaakt door atelier\demitro2. 
Dit plan kwam tot stand in overleg met alle betrokken actoren in de schoot van de 
vervoerregioraad en haar werkgroep(en) 
Het is de betrachting om tegen de zomer van 2020 het plan goed te keuren. 
Bij gebrek aan consensus binnen de vervoerregioraad beslist de Vlaamse Regering.  
  
Het (ontwerp) openbaar vervoerplan werd opgesteld volgens de principes van 
basisbereikbaarheid en binnen het budget neutrale kader.  
Het plan dient zowel voor het kernnet, het aanvullend net als voor het vervoer op maat te 
worden beschouwd als een conceptueel plan.  
Dit wil zeggen dat de krachtlijnen van het nieuwe openbaar vervoernet hierin worden 
bepaald. 
De concrete aspecten inzake exploitatie (bv. reiswegen, halte-inplanting of 
dienstregelingen) moeten in een volgende fase nog moeten worden uitgewerkt.  
 
standpunt schepencollege 



 

  

Aan het schepencollege wordt gevraagd om een standpunt in te nemen. 
De beleidsverantwoordelijke kan dit standpunt dan gedurende de bestuurlijke 
vervoerregioraad op donderdag 25 juni 2020 uitdragen. 
 
VOORSTEL BESLUIT:  
Het schepencollege keurt onderstaand standpunt van de gemeente Sint-Gillis-Waas op het 
ontwerp openbaar vervoerplan goed, ter voorbereiding van de bestuurlijke vervoerregioraad 
van 25 juni 2020: 
 
1. treinnet: De beoordeling van het gehele plan wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken 
van de nieuwe dienstregeling van de NMBS. Het treinnet dient de kapstok te zijn, waarop 
alle onderliggende OV lagen zijn geënt, zeker wat de overstapknooppunten aan de stations 
betreft. 
 
2. kernnet: Akkoord met het voorstel van kernnet. De belangrijke lijn Sint-Gillis-Waas/Sint-
Helena-Sint-Niklaas en ook verbinding Sint-Pauwels zijn opgenomen in kernnet B. 
 
3. aanvullend net (AN) : Niet akkoord. 
 
-Oost-West verbinding Moerbeke – Stekene -Beveren – Antwerpen LO wordt sterk 
opgewaardeerd, wat het college sterk verwelkomt. Echter wil het bestuur deze lijn beperken 
tot de tramterminal in Melsele. Dat is de enige manier om de strakke dienstregeling van deze 
potentieel zeer belangrijke OV-lijn, tijdens de komende Oosterweelchaos te kunnen 
handhaven. Bovendien spaart dat zeer veel buskilometers die elders kunnen worden 
ingezet, parallel rijden werd immers terecht als één van de uitgangspunten voor het OV-plan 
opgenomen (OV plan versie 27 mei pagina 13). De gemeente Sint-Gillis-Waas wenst dat dit 
belangrijke uitgangspunt dan ook in praktijk wordt omgezet. 
 
- grensoverschrijdende verbinding Hulst: In het nieuwe voorgestelde net rijdt er vanuit 
Sint-Gillis-Waas ten noorden van de E34 enkel nog een bus naar De Klinge. (Behoudens 
enkele spitsritten, met reisweg via Sint-Pauwels is er helemaal geen OV meer voorzien van 
en naar Hulst). 
De gemeente Sint-Gillis-Waas vindt dit voorstel onaanvaardbaar en stelt dat het doortrekken 
van de AN-lijn een must is. 
Het is essentieel om de grensoverschrijdende OV-verbinding met Nederland (Hulst) 
volwaardig op te nemen in het aanvullend net, via regionaal mobipunt Sint-Gillis-Waas/Sint-
Helena-De Klinge en met bussen in uurfrequentie en voldoende amplitude. Aan het regionaal 
mobipunt Sint-Gillis Waas wenst het gemeentebestuur een goed overstap knooppunt te 
verkrijgen tussen de (gelukkig) opgewaardeerde verbinding Moerbeke-Stekene-Vrasene-
Beveren-Melsele-(Antwerpen), om zodoende ook b.v. Stekene en Vrasene/Beveren een 
snelle verbinding met Hulst te garanderen. (Zie ook het eerder standpunt van 
TreinTramBus). 
Het college van Sint-Gillis-Waas vraagt aan de vervoerregioraad Waasland een overleg te 
organiseren tussen de gemeenten Sint-Gillis Waas, Sint-Niklaas en Hulst, om ondermeer de 
mogelijk toekomstige samenwerking met streekvervoerder Connexion te bespreken, evenals 
de gewenste verplaatsing van het bushalte in Hulst naar de omgeving Stationsplein in Hulst. 
Dat zou de exploitatie van de verbinding naar Hulst sterk vergemakkelijken door tijdwinst op 
elke rit te realiseren. Daardoor wordt het geheel betaalbaarder. 
 
- busverbindingen Meerdonk: In het ontwerp OV-plan is Meerdonk niet als dusdanig 
vermeld in het aanvullend net. De bediening gebeurt door enkele functionele ritten voor het 
woon-school en woon-werkverkeer. In het weekend en tijdens de feestdagen zal er zelfs 
geen openbaar vervoer meer worden aangeboden. 
‘Vervoer op maat (VOM)’ met flexsystemen zou een oplossing moeten bieden i.v.m. het 
wegwerken van de zogenaamde ‘white spots’ 



 

  

De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft echter grote vraagtekens of het ‘vervoer op maat’ deze 
leemte kan opvullen, zeker wat het onacceptabele gebrek aan openbaar vervoer betreft in 
het weekend en op feestdagen. 
 
- bediening KMO zone Kluizenhof: Deze industriezone vereist een voldoende bediening in 
het Aanvullend Net, die ook de attractiepolen Wase Golf én de Brouwerij kan bereiken. Onze 
gemeente heeft dit reeds ruime tijd geleden te kennen gegeven en er een oplossing voor 
aangereikt. 
 
4. vervoer op maat: 
a. flexvervoer: De voorkeur van het college gaat uit naar het vervoer op maat met een 
flexbus-systeem 
b. mobipunten: Het college wenst het inrichten van een regionaal mobipunt Sint-Helena in de 
Blokstraat. 
Het college van Sint-Gillis-Waas kan zich vinden in het voorstel van de locaties met 
flexaanbod camping Fort Bedmar in De Klinge en Meerdonkdorp in Meerdonk 
c. doelgroepenvervoer: De gemeente wil een scenario waar budgettair zoveel als mogelijk 
geanticipeerd wordt op de te verwachten groei. Minder mobiele gebruikers moeten immers 
de garantie hebben en een toereikend alternatief krijgen. 
d. deelauto- en deelfietssystemen: De gemeente wenst het budget VOM in de eerste plaats 
in te zetten voor deelfietsmobiliteit, bij toereikende middelen ook voor deelwagen(s). 
 
BESLUIT: 
Het college volgt het voorstel 
 
  
 
 Namens het college :  

(get) Vicky Van Daele 
algemeen directeur  

 (get) Maaike De Rudder 
burgemeester-voorzitter 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
Vicky Van Daele 
algemeen directeur 

Voor eensluidend uittreksel : 
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