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Sucaet Erwin

Van: Hans Knop <Hans.Knop@zele.be>

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 13:54

Aan: Sucaet Erwin

Onderwerp: RE: VVR Waasland - ontwerp OV-plan

Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Voltooid

Dag Erwin 
Deze tekst zal in het collegebesluit vervat zitten:  
 

• De gemeente Zele gaat voorwaardelijk akkoord met het voorstel KN/AN en VOM mits  

o alles in het werk wordt gesteld om de beoogde modal shift ook in de praktijk te realiseren. De AN-

verbinding tussen Lokeren station en Zele station is daarbij cruciaal, gezien de noodzaak om de 

attractiepolen AZL, woonwijk Lokeren Zuid, industriezones E17/2-3 en 4, industriezones Wijnveld en 

Dommekensstraat structureel te bedienen. Concreet betekent dit evenwel dat een route dient 

uitgestippeld die de comfortabele bereikbaarheid van deze attractiepolen vanaf de beide stations 

garandeert. Naast het verbeteren van de fietsbereikbaarheid vanuit beide stations, is ook een 

perimeter van 800m van de attractiepolen tot een op-/afstappunt essentieel. In de verdere 

uitwerking van het OV-net is dan ook grondig overleg met De Lijn nodig om de gevraagde bediening 

van de attractiepolen gedetailleerd uit te werken. 

o de implementatie van het VoM voldoende gebiedsdekkend is. Vooral het uitbreiden van het 

werkingsgebied van de flexbus tot de grenzen van de gemeente dient hierbij gerealiseerd. Naar 

analogie met de mobipunten Heikant en Huivelde, zijn daartoe mobipunten in de wijken Avermaat 

en Durmen wenselijk om het aantakken van de ganse gemeente op het AV/KN-net te faciliteren. Dit 

geldt ook expliciet voor  de zorgzone Koevliet (woonzorgcentra, dagziekenhuis, assistentiewoningen 

…).   

 
 
Met gedreven groeten 
 
Hans 
 
Hans KNOP 
Burgemeester 
 
Algemeen bestuur | Burgerlijke stand | Erediensten | Diversiteit |  
Personeel & organisatie | Klantvriendelijkheid | Informatie & communicatie | 
Inspraak & participatie | Politie & brandweer | Veiligheid & preventie | 
Verkeer & mobiliteit | Woon- en grondgebied | Kieszaken  

 

 

GEMEENTEBESTUUR ZELE 
Markt 50 - 9240 Zele 
Tel. 052 45 98 11 
Tel. 0495 25 29 99 

 
www.zele.be 

 

Een afspraak maken? Dat kan via secretariaat@zele.be of 052 45 98 10. 
 

Van: Sucaet Erwin <erwin.sucaet@mow.vlaanderen.be>  

Verzonden: maandag 13 juli 2020 16:43 

Aan: Hans Knop <Hans.Knop@zele.be> 

Onderwerp: VVR Waasland - ontwerp OV-plan 

 

Geachte heer Burgemeester, 
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Beste Hans, 

 

Kan u mij indicatie geven over het standpunt dat gemeente Zele zal innemen op de VVRR 15/07 omtrent het 

ontwerp OV-plan ? 

 

Al vast bedankt ! 

 

Mvg, 

 

Erwin 

0499 949 175 

 

     


