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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 15 juni 2020
Besluit

Hoogdringend agendapunt
Beslissing te nemen in voorbereiding van de vervoerregioraad van 25 juni 2020. 

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen 
(Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de 
heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Maxime 
Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

HD 1 2020_CBS_01995 Vervoerregio Waasland: standpunt stad Sint-Niklaas op ontwerp 
openbaar vervoerplan ter voorbereiding van bestuurlijke 
vervoerregioraad van 25 juni 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Op 25 juni 2020 staat de goedkeuring van het ontwerp openbaar vervoerplan op de bestuurlijke 
vervoerregioraad geagendeerd. Ter voorbereiding van deze vergadering wordt aan het college 
gevraagd het standpunt van de stad Sint-Niklaas op het ontwerp openbaar vervoerplan goed te 
keuren. De procesnota en beschrijvende nota ter voorbereiding van het bepalen van het 
standpunt, evenals het bevragingsrapport met de bundeling van de binnengelopen 
opmerkingen werden als bijlage toegevoegd.

Juridische grond
Decreet betreffende basisbereikbaarheid van 19 april 2019.
Gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2019 over het toetreden tot de vervoerregio Waasland.

Argumentatie
Op 23 maart 2020 keurde het college de oriëntatienota van het openbaar vervoerplan en het 
regionaal mobiliteitsplan goed. Op 28 mei 2020 werd het ontwerp openbaar vervoerplan door 
het consortium aan alle leden van de vervoerregioraad bezorgd. 
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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 het 
consortium atelier\demitro2. 

Het (ontwerp) openbaar vervoerplan werd opgesteld volgens de principes van 
basisbereikbaarheid én binnen het budgetneutrale 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 meerlagige openbaar vervoernet hierin 
worden bepaald, maar dat concrete aspecten inzake exploitatie (bv. reiswegen, halte-inplanting 
of dienstregelingen) in een volgende fase nog moeten worden uitgewerkt. 

Op 25 juni 2020 staat de goedkeuring van het ontwerp openbaar vervoerplan geagendeerd. Bij 
eventueel gebrek aan consensus binnen de vervoerregioraad beslist de Vlaamse Regering.

Ter voorbereiding van deze vergadering wordt aan het college gevraagd het standpunt van de 
stad Sint-Niklaas op het ontwerp openbaar vervoerplan goed te keuren. Het college gelieve 
volgend standpunt goed te keuren:

Treinnet:

 De beoordeling van het gehele plan wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van de 
nieuwe dienstregeling van de NMBS.

 Het belang en de potentie van het NMBS-station van Sint-Niklaas wordt onderbelicht in 
het plan. Dit komt vandaag reeds tot uiting in het gebrek aan voldoende 
fietsstallingsfaciliteiten.

 De verbinding met Brussel vanuit Sint-Niklaas blijft een aandachtspunt.

Kernnet:

 Akkoord met voorstel van kernnet.
 We vragen bij de operationalisering van het kernnet de integratie van de Clementwijk in 

de kernnetlijn richting Sint-Gillis-Waas of de kernnetlijn richting Stekene.

Aanvullend net:

 De stad wil uitdrukkelijk de stadslijn uitbreiden zodat ook het westelijk en zuidwestelijk 
deel van de stad worden opgenomen. De stad kiest voor een stadslijn die de verbinding 
Waasland Shopping - Station - Waasland Shopping maakt in beide richtingen met een 
half uur frequentie. De stad stelt volgende reisweg voor:

 Ene richting: Waasland Shopping - Puitvoetstraat/N16 - stadscorridor Parklaan - 
Moerlandstraat - Hospitaalstraat - Lodewijk De Meesterstraat - Lamstraat- Antwerpse 
Steenweg - Mercatorstraat - Truweelstraat - Leopold II-laan - station - Noordlaan - 
Driekoningen - Spoorweglaan - Plezantstraat - Watermolendreef - Watermolenstraat - 
Hoge Bokstraat - westelijke tangent -Tuinlaan - Valk - Langhalsbeekstraat - Moleken - 
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Pastoor De Meerleerstraat - Broedersstraat - Abingdonstraat - Sint-Antoniusstraat - 
Tereken - Kapelstraat - Waasland Shopping.

 Andere richting: Waasland Shopping - Kapelstraat - Driegaaienstraat - Pater Segersstraat 
- Broedersstraat - Pastoor De Meerleerstraat - Moleken - Langhalsbeekstraat - Valk -
Tuinlaan - westelijke tangent - Watermolenstraat - Watermolendreef - Plezantstraat - 
Spoorweglaan - Driekoningen - Noordlaan - station - Leopold II-laan - Truweelstraat -
Mercatorstraat - Lindenstraat - Azalealaan - Moerlandstraat - stadscorridor Parklaan - 
N16/Puitvoetstraat - Waasland Shopping. 

 De stad vraagt de functionele lijn door Puivelde aan te vullen met een aantal ritten op 
donderdag in functie van de donderdagse Markt te Sint-Niklaas en een aantal ritten op 
zaterdag gericht op winkelbezoek richting Sint-Niklaas.

Vervoer op maat:

 Puivelde zeker opnemen in Vervoer op maat en inrichten van een lokaal mobipunt in 
centrum Puivelde.

 Sint-Niklaas heeft een sterke voorkeur voor het vervoer op maat voor een systeem van 
collectieve taxi’s omdat dit flexibeler kan ingezet worden dan flexbussystemen. In een 
systeem van flex-taxi’s kunnen nieuwe niet-locatie gebonden gebruikersgroepen 
toegevoegd worden door de vervoerregio of op (betaald) initiatief van individuele 
gemeenten.

 Voor doelgroepenvervoer kiest de stad voor het scenario waar budgettair maximaal 
geanticipeerd wordt op de te verwachten groei. Er moet immers absolute garantie zijn 
dat minder mobiele gebruikers een toereikend alternatief krijgen. Ook in het ‘gewone’ 
flex-vervoer moeten er voldoende mogelijkheden zijn zodat rolstoelgebruikers zonder 
drempels een beroep kunnen doen op dit aanbod.

 De stad wenst geen budget van vervoer op maat in te zetten voor deelwagens, gezien 
de dunne spreiding en verschillende noden, gewichten per gemeente/stad. Het is beter 
het budget in te zetten voor deelfietsmobiliteit naast het verzamelen van  de noden en 
financiële middelen per gemeente en op die manier uit te besteden via de 
mobiliteitscentrale.

 Voor deelfietssystemen moet gezocht worden naar systemen waar met maand- en 
jaarabonnementen kan gewerkt worden zodat deelfietsen interessant worden voor 
frequent woon- werkverkeer.

 De stad pleit voor lage kostprijzen (bij voorkeur binnen de tariefregelingen van De Lijn) 
voor de gebruiker voor het gebruik van collectieve taxi’s, deelfietsen en 
doelgroepenvervoer.

Vragen van de stad bij implementatie openbaar vervoerplan:

 Versnelde verduurzaming van de vloot bussen die de corridor gebruiken: minstens 
hybride en stillere bussen en geen dieselbussen meer vanaf 2024. 

 Voor de stadslijn pleit de stad voor een voertuig op maat van de stedelijke context en 
vlot toegankelijk voor minder mobiele gebruikers.
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 De stad legt als voorwaarde de goede connectiviteit met het treinverkeer op.
 De stad wil dat er werk wordt gemaakt van geïntegreerde ticketing en tarifering  tussen 

De Lijn - NMBS. Het is voor de stad echter wel essentieel dat KN/AN en Vervoer op Maat 
via minstens één middel gebruik kunnen maken van een geïntegreerd ticketingsysteem. 
Een gebruiker die van beide systemen gebruikmaakt om tot een bestemming te komen 
moeten dat in één beweging kunnen.

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgend standpunt van de stad Sint-Niklaas op het ontwerp openbaar vervoerplan goed te 
keuren ter voorbereiding van de bestuurlijke vervoerregioraad van 25 juni 2020:

Treinnet:

 De beoordeling van het gehele plan wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van de 
nieuwe dienstregeling van de NMBS.

 Het belang en de potentie van het NMBS-station van Sint-Niklaas wordt onderbelicht in 
het plan. Dit komt vandaag reeds tot uiting in het gebrek aan voldoende 
fietsstallingsfaciliteiten.

 De verbinding met Brussel vanuit Sint-Niklaas blijft een aandachtspunt.

Kernnet:

 Akkoord met voorstel van kernnet.
 We vragen bij de operationalisering van het kernnet de integratie van de Clementwijk in 

de kernnetlijn richting Sint-Gillis-Waas of de kernnetlijn richting Stekene.

Aanvullend net:

De stad wil uitdrukkelijk de stadslijn uitbreiden zodat ook het westelijk en zuidwestelijk deel 
van de stad worden opgenomen. De stad kiest voor een stadslijn die de verbinding Waasland 
Shopping - Station - Waasland Shopping maakt in beide richtingen met een half uur frequentie. 
De stad stelt volgende reisweg voor:

 Ene richting: Waasland Shopping - Puitvoetstraat/N16 - stadscorridor Parklaan - 
Moerlandstraat - Hospitaalstraat - Lodewijk De Meesterstraat - Lamstraat- Antwerpse 
Steenweg - Mercatorstraat - Truweelstraat - Leopold II-laan - station - Noordlaan - 
Driekoningen - Spoorweglaan - Plezantstraat - Watermolendreef - Watermolenstraat - 
Hoge Bokstraat - westelijke tangent -Tuinlaan - Valk - Langhalsbeekstraat - Moleken - 
Pastoor De Meerleerstraat - Broedersstraat - Abingdonstraat - Sint-Antoniusstraat - 
Tereken - Kapelstraat - Waasland Shopping.

 Andere richting: Waasland Shopping - Kapelstraat - Driegaaienstraat - Pater Segersstraat 
- Broedersstraat - Pastoor De Meerleerstraat - Moleken - Langhalsbeekstraat - Valk - 
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Tuinlaan - westelijke tangent - Watermolenstraat - Watermolendreef - Plezantstraat - 
Spoorweglaan - Driekoningen - Noordlaan - station - Leopold II-laan - Truweelstraat - 
Mercatorstraat - Lindenstraat - Azalealaan - Moerlandstraat - stadscorridor Parklaan - 
N16/Puitvoetstraat - Waasland Shopping. 

De stad vraagt de functionele lijn door Puivelde aan te vullen met een aantal ritten op 
donderdag in functie van de donderdagse Markt te Sint-Niklaas en een aantal ritten op zaterdag 
gericht op winkelbezoek richting Sint-Niklaas.

Vervoer op maat:

 Puivelde zeker opnemen in Vervoer op maat en inrichten van een lokaal mobipunt in 
centrum Puivelde.

 Sint-Niklaas heeft een sterke voorkeur voor het vervoer op maat voor een systeem van 
collectieve taxi’s omdat dit flexibeler kan ingezet worden dan flexbussystemen. In een 
systeem van flex-taxi’s kunnen nieuwe niet-locatie gebonden gebruikersgroepen 
toegevoegd worden door de vervoerregio of op (betaald) initiatief van individuele 
gemeenten.

 Voor doelgroepenvervoer kiest de stad voor het scenario waar budgettair maximaal 
geanticipeerd wordt op de te verwachten groei. Er moet immers absolute garantie zijn 
dat minder mobiele gebruikers een toereikend alternatief krijgen. Ook in het ‘gewone’ 
flex-vervoer moeten er voldoende mogelijkheden zijn zodat rolstoelgebruikers zonder 
drempels een beroep kunnen doen op dit aanbod.

 De stad wenst geen budget van vervoer op maat in te zetten voor deelwagens, gezien 
de dunne spreiding en verschillende noden, gewichten per gemeente/stad. Het is beter 
het budget in te zetten voor deelfietsmobiliteit naast het verzamelen van  de noden en 
financiële middelen per gemeente en op die manier uit te besteden via de 
mobiliteitscentrale.

 Voor deelfietssystemen moet gezocht worden naar systemen waar met maand- en 
jaarabonnementen kan gewerkt worden zodat deelfietsen interessant worden voor 
frequent woon- werkverkeer.

 De stad pleit voor lage kostprijzen (bij voorkeur binnen de tariefregelingen van De Lijn) 
voor de gebruiker voor het gebruik van collectieve taxi’s, deelfietsen en 
doelgroepenvervoer.

Vragen van de stad bij implementatie openbaar vervoerplan:

 Versnelde verduurzaming van de vloot bussen die de corridor gebruiken: minstens 
hybride en stillere bussen en geen dieselbussen meer vanaf 2024. 

 Voor de stadslijn pleit de stad voor een voertuig op maat van de stedelijke context en 
vlot toegankelijk voor minder mobiele gebruikers.

 De stad legt als voorwaarde de goede connectiviteit met het treinverkeer op.
 De stad wil dat er werk wordt gemaakt van geïntegreerde ticketing en tarifering  tussen 

De Lijn - NMBS. Het is voor de stad echter wel essentieel dat KN/AN en Vervoer op Maat 
via minstens één middel gebruik kunnen maken van een geïntegreerd ticketingsysteem. 
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Een gebruiker die van beide systemen gebruikmaakt om tot een bestemming te komen 
moeten dat in één beweging kunnen.

Bijlagen
Procesnota en beschrijvende nota ter voorbereiding van het bepalen van een standpunt door 
het CBS over het voorstel Kernnet en Aanvullend Net Vervoerregio Waasland
Rapport bevraging vervoerregio (ALTER)

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 

 


