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Mobiliteit / Vervoerregioraad Waasland: advies openbaar vervoerplan korte 
termijn 

UDC-code - 1.812.0 VERVOER : ALGEMEENHEDEN : problematiek, studies, rapporten, campagnes ter promotie van het openbaar vervoer 
(dag van het openbaar vervoer / TTB dag, week van de vervoering) 

 

Voor het kernnet  heeft de bestuurlijke vervoerregioraad een adviserende bevoegdheid en voor aanvullend net 
en het vervoer op maat (VOM) een beslissingsbevoegdheid. 
Het OV-plan wordt uitgerold in december 2021 en moet budgetneutraal zijn. 

 

Advies kernnet 
De gemeente Stekene geeft een positief advies voor het kernnet om reden dat er een goede verbinding is met 
stad Sint-Niklaas waar een min. dienstverlening om de 30’ wordt gegarandeerd. 
Daarnaast wordt lijn 85 uitgebreid met een bediening om het uur. 
 
Advies aanvullend net 
De gemeente Stekene geeft een voorwaardelijk positief advies om volgende redenen : 

- De lijn 41 zal enkel nog functioneel rijden tussen Stekene Centrum en Moerbeke waardoor een groot 
deel van Stekene zonder rechtstreekse verbinding met de hoofdas naar Sint-Niklaas komt te zitten in 
daluren en weekend. De opvang via lijn 85 is een mogelijkheid voor de daluren en het weekend maar 
betekent wel dat de kwaliteit wordt verminderd doordat een overstap in Stekene centrum (mobipunt) 
moet genomen worden op lijn 41. Lijn 85 rijdt ook niet op zondag waardoor een groot deel van 
Stekene en Klein-Sinaai ook zonder busvervoer op zondag komt te zitten. Er is ook  bezorgdheid over 
het kunnen nemen van de aansluiting tussen deze twee lijnen. Dit alles zal veel reizigers van een groot 
deel van Stekene en deelgemeente Klein-Sinaai weerhouden om nog de bus te nemen.  Naast het 
wegvallen van alle andere ritten of vermindering van kwaliteit is dit een te groot negatief punt voor de 
gemeente Stekene om te aanvaarden. 

 
wil dat er met volgende aandachtspunten wordt rekening gehouden: 

- De lijnen 41-42-43 verlopen enkel via N403-Drieschouwen-centrum Stekene functioneel waardoor 
tijdens de daluren zowel ten noorden als ten zuiden van de gemeente de bediening wegvalt.  Enkel de 
lijn 44 bedient nog De Kwakkel-Bormte-deel ambachtelijke zone in de spitsuren.  De blinde vlek zal 
groter worden zoals nu aangegeven. 

- Tijdens de spits zullen de bussen overvol zitten omdat de complementariteit van lijnen 41 en 85 
grotendeels wordt opgeheven waardoor overvolle bussen in de spits voor de functionele bediening de 
norm zal worden. Ook zal er moeten gewaakt worden dat tijdens de spitsuren de overvolle bussen 
met schoolkinderen geen afschrikeffect zal geven. Daardoor zal de capaciteit van die bussen dienen 
verhoogd te worden. 

- Geen reguliere verbinding meer met Hulst via het centrum van Stekene 



- De dienstverlening wordt verminderd met 92 lijnen (gespreid tijdens schooldagen, vakanties en 
weekends) zorgt voor een grote impact op ons grondgebied. De impact is zeer groot voor onze 
gemeente. 
 

 
Advies Vervoer op maat 

De gemeente Stekene geeft een voorwaardelijk positief advies voor het vervoer op maat. We vinden het 
spijtig dat het aanbod voor grote kernen in onze gemeente drastisch wordt afgebouwd. We zijn wel tervreden 
met de keuze  voor het win-win scenario voor de gemeenten binnen de Vervoerregio voor een combinatie van 
flexbus, collectieve taxi, deelfietsen, doelgroepenvervoer DAV en de bus Kruibeke-Beveren functioneel 
Rupelmonde-Beveren. 
Alle actoren staan achter de visie dat verschillende deelsystemen kunnen ontwikkeld worden.  Wanneer enkel 
3 flexbussen worden ingezet is het budget voor VOM opgebruikt.  In concreto wordt er gekozen voor 2 
flexbussen, 1 gebied waar de collectieve taxi van toepassing is, deelfietsen op 5 prioritaire (stedelijke) locaties 
met een groei van 10%, de garantie van de werking van Dienst Aangepast Vervoer (doelgroepenvervoer) met 
een groei van 10%  en de bus Kruibeke-Beveren met een  functionele bediening Rupelmonde-Beveren. 
 
De voorwaarde voor ons gunstig advies is : 

- We kunnen akkoord gaan met het type flex-bus systeem voor onze gemeente als dit kwaltatief en 
kwantitatief voldoende uitgerold kan worden. We vrezen dat de huidige zone te groot is om dit goed 
te kunnen bedienen. De uiterste punten liggen nu 22km uit elkaar verwijderd en we vrezen dat dit de 
kwaliteit en de snelheid niet ten goede komt. We zouden graag wensen dat wanneer het budget voor 
VOM uitgebreid wordt, er bekeken wordt of de zone niet kan verkleind worden, opgesplitst worden of 
het aanbod daar kan verruimen. 

 
Aandachtspunten zijn :  

- Er is een gemis aan openbaar vervoer in de buitengebieden door het wegvallen van de lijnen. Ouderen 
zullen niet meer thuis geraken en het cultureel en sociaal leven zal daarvan een impact ondervinden. 

- Er bestaat een risico dat reizigers die tijdens de daluren de bus wensen te nemen, een vroegere bus 
dienen te nemen tijdens de spitsuren ’s morgens en een latere tijdens de spitsuren ’s avonds. Dit zal 
ook impact hebben op de capaciteit van de lijnen in de spits die nu soms problematisch zijn. 

- Vraaggestuurd ophalen van deur tot deur zal wegvallen 
- Stekene heeft beslist om over te gaan naar een Flex-bus en geen taxi-bedrijf. Afstappen aan de 

voordeur zal wegvallen. Er zal een verplaatsing moeten gemaakt worden naar een halte. 
 

 

 


