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1 OVERZICHT VAN STAKEHOLDERS 

• Overzicht van de stakeholders:  

o  Zie bijlage 1.  

• De stakeholderslijst is op dit moment een overzichtslijst zonder 

structurering en hiërarchie.  

• Deze stakeholderslijst is nog verder te detailleren na 

bespreking/goedkeuring: door de VVRR op 10/10/2019.  

• Team MOW stelt voor om volgende instanties toe te voegen aan de 

lijst:  

o Grote zorginstellingen binnen de vervoersregio 

o Minder Mobielen Centrales 

o Scholencampussen van het middelbaar onderwijs 

o Ziekenhuizen 

• Alle stakeholders worden uitgenodigd op het startmoment (zie verder). 

• Stakeholders oordelen zelf of ze wensen deel te nemen aan het 

participatietraject over deze regionale mobiliteitsplanning en hoe ze 

zich binnen de eigen organisatie hierop zien te organiseren. Ze 

krijgen enkele weken tijd om ons dit te laten weten en de 

contactperso(o)n(en) door te geven.   

• Na het startmoment weten we welke stakeholders (1) effectief willen 

participeren of (2) enkel op de hoogte willen gehouden worden en 

uitgenodigd voor de interactieve stakeholdersmeeting in fase 3 van 

ons traject.  

 

De VVRR is akkoord om de stakeholders van bijlage 1 verder te betrekken in 

het participatietraject. De VVRR geeft het mandaat aan de voorzitters om 

bijkomende stakeholders te betrekken in het participatietraject indien zij 

dit nodig achten.  
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2 PROJECTGIDS 

• Voorstel van tekst:  

o  Zie bijlage 2.  

• Doel:  

o De projectgids is het basisdocument voor iedereen die van 

dichtbij of veraf betrokken wordt. 

o We hanteren een taal waarbij we de lezer persoonlijk 

aanspreken. 

o We introduceren de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen, 

verduidelijken begrippen waar nodig en proberen de vaktaal tot 

het minimum te beperken. 

• Verspreiding:   

o Maximaal inzetten op digitale verspreiding.  

o Op het startmoment krijgen deelnemers een papieren versie. 

Extra exemplaren liggen ter beschikking van de deelnemers.  

o Op aanvraag worden papieren versies ter beschikking gesteld.  

• Doelgroep:  

o Deze tekst moet door een verscheiden publiek te lezen zijn: van 

de specialist in de materie tot de leek. 

• Structuur:  

o Hoofdstuk 1 t.e.m 5 en hoofdstuk 7 t.e.m 9: 

- Deze hoofdstukken zijn hoofdzakelijk generieke teksten die in 

de projectgids van elke vervoerregio quasi identiek zijn. 

_ Hier en daar gaan we wat regiospecifiek. 

o Hoofdstuk 6 (Uitdagingen voor de vervoerregio Aalst): 

- Dit hoofdstuk is regiospecifiek. 

- Het studiebureau stelt in dit hoofdstuk enkele uitdagingen 

voor.  

- In de inleiding van dit hoofdstuk formuleren we het als 

volgt: “Mobiliteitsexperten geven alvast hun eerste kijk op de 

uitdagingen van en de mogelijkheden voor de Vervoerregio Aalst. 

Ze doen dit met een kritische blik. Deze blik op de 

vervoerregio is ver van volledig. Beschouw deze tekst dan ook 

als een opstart van de dialoog. Over de inhoud ervan gaan we 

graag met jullie verder in gesprek.” 
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De VRRR is akkoord om voorliggende tekst te verwerken tot een mooi 

opgemaakte projectgids. De voorzitters vragen het mandaat om kleine 

wijzigingen aan het brengen aan het generieke deel teneinde de inhoud af te 

stemmen op de projectgidsen van andere vervoerregio’s. 
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3 PEERGROUPSESSIES 

Peergroupsessies vervoer op maat voor jongeren  

• Concrete aanpak:  

o Zie bijlage 3. 

• Doel:   

o Bij de uitwerking van de OV-plannen voor de vervoerregio’s gaat 

bijzondere aandacht naar de organisatie van het ‘vervoer op 

maat’. 

o Om inzicht te verwerven in de noden van specifieke doelgroepen 

(potentiële gebruikers) organiseren we peergroupsessies.  

o In peergroupsessies gaan we in gesprek met de doelgroep zelf, 

niet de organisaties die hen vertegenwoordigen. Vertrekpunt zijn 

de eigen leefwereld en de persoonlijke ervaring van de 

deelnemers.  

• Sessie jongeren tussen 16 en 22 jaar  

o Thematiek: vervoer op maat tijdens avonduren en in het weekend.  

o Aantal deelnemers; circa 15 jongeren  

• Sessie 2: mensen met een beperkte mobiliteit  

o Thematiek: vervoer op maat voor mensen met fysieke beperking of 

hoge leeftijd  

o Aantal deelnemers; circa 15 personen  

• De insteken van de woon-schoolverplaatsingen van scholieren en mensen 

in armoede worden gecapteerd via het stakeholdersoverleg.  

 

Peergroupsessies vervoer op maat voor mensen met beperkte mobiliteit   

• Concrete aanpak:  

o Zie bijlage 3. 

• Doel:   

o Bij de uitwerking van de OV-plannen voor de vervoerregio’s gaat 

bijzondere aandacht naar de organisatie van het ‘vervoer op 

maat’. 

o Om inzicht te verwerven in de noden van specifieke doelgroepen 

(potentiële gebruikers) organiseren we peergroupsessies.  
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o In peergroupsessies gaan we in gesprek met de doelgroep zelf, 

niet de organisaties die hen vertegenwoordigen. Vertrekpunt zijn 

de eigen leefwereld en de persoonlijke ervaring van de 

deelnemers.  

• Sessie mensen met een beperkte mobiliteit  

o Thematiek: vervoer op maat voor mensen met fysieke beperking of 

hoge leeftijd  

o Aantal deelnemers; circa 15 personen 

 

Peergroupsessie woonwerkverkeer   

• Concrete aanpak:   

o Later uit te werken.   

• Doelgroep: actieve bevolking tussen 20 en 65 jaar 

• Doel:  

o Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio 

is een bijzondere uitdaging in de Vervoerregio Aalst de 

verduurzaming van het woon-werkverkeer naar de vele verspreide 

(kleinere) bedrijventerreinen.  

o In voorbereiding van de uitwerking van de strategische visie 

voor het regionaal mobiliteitsplan wordt een peergroupsessie met 

werknemers en werkgevers van bedrijventerreinen georganiseerd.  

Bemerking 

De insteken van de woon-schoolverplaatsingen van scholieren en mensen in 

armoede worden gecapteerd via het stakeholdersoverleg.  

 

 

De voorzitters vragen het mandaat van de Vervoerregioraad om de 

peergroupsessies te organiseren in oktober-november-december 2019.  
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4 TWEE STARTMOMENTEN  

Startmoment voor gemeenteraadsleden  

• Timing 

o Tussen half november en half december 2019  

o Avondsessie  

o Centraal gelegen locatie in de regio.  

• Doel 

o Voorstellen inhoud van projectgids aan alle stakeholders. 

o Voorstelling participatietraject. 

• Verloop 

o Plenaire sessie met beknopte introductie door verschillende 

sprekers 

- Verwelkoming  

- Voorstelling aanpak vervoerregio’s  

- Kennismaking met de vervoerregio  

- Voorstelling van het participatietraject  

- Voorstelling aanzet van uitdagingen voor de vervoerregio 

Mogelijkheid om tussendoor informatie vragen te stellen over 

inhoud van projectgids.  

 

Startmoment voor stakeholders   

• Timing:  

o Tussen half november en half december 2019  

o Avondsessie  

o Centraal gelegen locatie in de regio.  

• Doel 

o Voorstellen inhoud van projectgids aan alle stakeholders. 

o Voorstelling en uitnodigen om deel te nemen aan het 

participatietraject. 

o Feedback op de aanzet van uitdagingen voor de vervoerregio (zie 

projectgids - hoofdstuk 6)   

o Stakeholders maken kennis met elkaar. 

• Verloop 
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o Plenaire sessie met beknopte introductie door verschillende 

sprekers 

- Verwelkoming  

- Voorstelling aanpak vervoerregio’s  

- Kennismaking met de vervoerregio  

- Voorstelling van het participatietraject  

- Voorstelling aanzet van uitdagingen voor de vervoerregio 

o Mogelijkheid om tussendoor informatie vragen te stellen over 

inhoud van projectgids.  

o Inzamelen eerste mondelingen feedback op de geformuleerde 

uitdagingen.  

o Na het startmoment:  

- Stakeholders laten ons weten hoe ze verder betrokken wensen te 

worden.  

- Stakeholders kunnen schriftelijke aanvullingen formuleren op 

de uitdagingen van de regio.  

 

De voorzitters vragen het mandaat van de Vervoerregioraad om de 

startmomenten te organiseren in november-december 2019.  
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5 DOCUMENTAIRE 

• Doel  

o Een gemeenschappelijk kennisniveau realiseren. 

• Doelgroep 

o Iedereen die betrokken wordt bij de opmaak van de 

mobiliteitsplannen 

o Insteek voor de online bevraging van burgers. (zie verder)  

• Inhoud 

o Inhoud van projectgids  

o Inzichten uit de inventarisatie & onderzoek  

o In beeld brengen mogelijke concepten voor verschillende 

vervoersmodi  

o … 

• Vorm 

o Duurt een 6-tal minuten. 

o Een boeiende reportage met herkenbare beelden uit de regio  

 

Lancering van de documentaire is volgens de huidige planning voorzien in 

april 2020. 
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6 ONLINE BEVRAGING 

• Doel  

o Insteek van burgers over vervoerkwesties objectief in kaart 

brengen. 

• Doelgroep 

o Steekproef van de bewoners van de regio  

o Op basis van bevolkingsregisters (i.s.m. gemeenten)  

• Inhoud 

o Hoe zien/ervaren burgers de mobiliteit in hun regio? 

o Wat zijn de prioriteiten bij het zoeken naar oplossingen?  

o Welke concepten voor verschillende vervoersmodi verkiezen 

bewoners? 

o … (verder in te vullen op basis van te verwerven inzichten 

 

Opmerking: 

Omwille van tegenstrijdige GDPR-interpretaties is door de Bestuurlijke 

Vervoerregioraad op 2 juli 2020 beslist om de steekpoef met 5000 inwoners 

uit de regio te vervangen door een open enquête, waar iedereen kan aan 

deelnemen.  

 

De inhoud en doelstellingen van de enquête blijven dezelfde als initieel 

voorzien, enkel wordt het aantal respondenten niet gestructureerd, maar kan 

iedereen deelnemen. 

 

De online-bevraging loopt van 10 juli tot 15 september 2020.  
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7 STAKEHOLDERSGROEPEN OV 

• Doel  

o Leren welke scenario’s bij welke stakeholders een draagvlak 

vinden. 

o Leren uit de argumenten van stakeholders pro of contra bepaalde 

scenario’s. 

• Doelgroep 

o De stakeholders geselecteerd uit de stakeholderslijst.  

 

Voorstel van aanpak wordt besproken en goedgekeurd op de VVRR van 

20/02/2020. (Datums onder voorbehoud van behoud planning opmaak OV-plan.) 

 

 

8 STAKEHOLDERSGROEPEN MOBILITEITSPLAN 

• Doel  

o Leren welk scenario in het algemeen het grootste draagvlak 

heeft.  

o Leren welke scenario’s bij welke stakeholders een draagvlak 

vinden. 

o Leren uit de argumenten van stakeholders pro of contra bepaalde 

scenario’s. 

• Doelgroep 

o De stakeholders geselecteerd uit de stakeholderslijst.  

 

Voorstel van aanpak wordt besproken en goedgekeurd door de VVRR van 

09/04/2020. 
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