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VERSLAG  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: Maandag 28 september 2020 

Locatie: Virtueel via MS Teams 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst achteraan 
Afwezig met kennisgeving: Zie aanwezigheidslijst achteraan 
Co-Voorzitters: dhr. Bert Lambrechts en dhr. Sven Lieten  
Verslaggever: mevr. Karin Cardinaels 
Onderwerp: 7de Vervoerregioraad Limburg 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Agendapunten: 
 

1. Opening vergadering & goedkeuring verslag VVRR 15 juni 2020 
2. OV-plan 2021 

1. Adviesronde gemeenteraden 
2. Stand van zaken mobipunten 
3. Stand van zaken RFI VOM 

3. Regionaal mobiliteitsplan 
1. Ambities en leidende principes 
2. Participatie-en communicatie-aanpak 
3. To do 

4. Wijzigingen van het BFF 
5. Varia 

 

 

 

Sven Lieten 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Departement MOW - Beleid 
Koningin Astridlaan 50 
3500 Hasselt 
T 011 74 23 24  
vervoerregio.limburg@vlaanderen.be 

Bert Lambrechts 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Gedeputeerde Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
T 011 23 70 37 
Kabinet.lambrechts@limburg.be 
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Bespreking/Vragenronde 
 

1. Opening vergadering & goedkeuring verslag 
 
De Co-Voorzitters verwelkomen iedereen en openen de 7de VVRR Limburg.  
Er is minimum een 2/3de meerderheid aanwezig, dus de VVRR kan rechtsgeldig vergaderen. 
 
Het verslag van de VVRR Limburg van 15 juni wordt goedgekeurd. 
 

2. OV-plan 2021 
 
2.1 Adviesronde gemeenteraden 

 
MOW heeft samen met De Lijn bij 37 gemeenteraden/commissies een toelichting gegeven van het OV-plan 
2021. De laatste toelichting wordt op dinsdag 29/09 gegeven in Hechtel-Eksel. 
We werden overal zeer goed onthaald en hebben veel kritische vragen gekregen. 
Over het algemeen was er een constructieve sfeer. 
Voorlopige stand van zaken:  

• 24 Ja 
• 6 Nee (Heusden-Zolder, Nieuwerkerken, As, Kinrooi, Maaseik, Alken) 
• 1 Onthouding (Voeren) 

 
Hoofdredenen van neen of onthouding:  

1. As: verdwijnen reguliere lijn door Niel-bij-As 
2. Nieuwerkerken: verdwijnen reguliere lijn door Kozen 
3. Heusden-Zolder: verdwijnen Lijn 51 die Hasselt-Bolderberg met Heusden en Zolder verbindt 

Heusden-Zolder: de schepen heeft het mandaat van de gemeenteraad gekregen om alsnog positief te 
stemmen indien het plan aan de voorwaarden van Heusden-Zolder vervult gaat worden. 

4. Kinrooi & Maaseik: 30' frequentie op KN-lijn Maaseik/Dilsen-Stokkem/Genk 
• Vraag wordt ook ondersteund door Dilsen-Stokkem 

5. Alken: verlies reguliere lijn Terkoest en geen garantie op kwalitatieve oplossing via het VOM 
6. Voeren: slechte ervaringen in het verleden, geloven in nieuwe verhaal VOM, maar willen het eerst 

zien. 
 
Graag zo snel mogelijk de gemeenteraadsadviezen door te sturen naar vervoerregio.limburg@vlaanderen.be 
zodat wij hiermee aan de slag kunnen gaan. 

 
 

2.2 Stand van zaken mobipunten 
 

• BVR mobipunten is genomen en is ook reeds bij de Raad van State geweest. De Vlaamse Regering 
heeft dit ook goedgekeurd en zal waarschijnlijk half oktober verschijnen in het Belgisch Staatsblad. 
Deze ochtend werd naar iedereen een mail verstuurd met dit subsidiereglement. 

• Er zijn 5 types: 
Netwerklogica (link RMP) 
• Interregionaal (50%, max. 500.000€) 
• Regionaal (50%, max. 250.000€) 
• Lokaal (100%, max. 50.000€) 
• Buurt (100%, max. 50.000€) 

Nabijheidslogica (geen link RMP) 
• Buurt  (100%, max. 50.000€) 

 
In het OV-plan 2021 werden in de mobipunten geselecteerd die een belangrijke rol vervullen in het OV-
netwerk. Zo werd er in het OV-plan voor iedere gemeente minstens 1 mobipunt geselecteerd. Het niveau van 

mailto:vervoerregio.limburg@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/het-decreet-basisbereikbaarheid
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deze mobipunten werd nog niet bepaald en zal gebeuren in het RMP. Daar zullen tevens alle mobipunten 
vanuit netwerklogica aan bod komen.  
 
Gingelom: Voor wie zijn de rest van de kosten? Antwoord: dit zal afhankelijk zijn van waar het mobipunt 
gelegen is. Zo zullen de kosten van het mobipunt langs een gewestweg voornamelijk gedragen moeten worden 
door AWV, langs een gemeenteweg zal dit voornamelijk zijn voor de gemeente. Maar met deze subsidies 
kunnen we al een grote sprong voorwaarts maken en zal voor een groot deel de kosten kunnen dekken. 

 
2.3. Stand van zaken RFI VOM 

 
De doelstelling van het RFI is het ophalen van uitvoerbare mobiliteitsconcepten specifiek voor Vervoer op 
Maat met inbegrip van doelgroepenvervoer voor VVRLim. 
Het is de bedoeling om: 

• Inzichten verzamelen in de operationele aspecten en kostprijs VOM in Limburg 
• In kaart brengen geïnteresseerde partijen die VOM kunnen aanbieden 
• Beschrijving van de producten- en  dienstenportefeuille die partijen kunnen  aanbieden 
• Opdoen van innovatieve & creatieve oplossingen 
• Informatie afwegen tegenover behoeften en  wensen van de Vervoerregioraad Limburg 
• Toetsen welke de aandachtspunten zullen zijn bij  de uitrol van VOM 

 
Budgetten voor VOM Limburg 
In 2021 zal er een budget zijn voor VOM van circa 7,3 milj euro en zal in 2024 opgetrokken zijn naar 10,4 milj 
euro, bij beslissing van de Vlaamse Regering van 12/06/2020. 
 
We hebben een antwoord van 23 partijen gekregen met een brede mix van verschillende partijen die zich 
bezig houden met o.a. flexsystemen, doelgroepenvervoer, deelsystemen. Lokale partijen alsook internationale 
partijen met diverse ervaringen doen mee, dus dat is goed. Deze RFI was vrijblijvend en enkel om informatie 
op te halen.  
Er zullen ook nog gesprekken plaatsvinden met 8 partijen voor meer info, deze zullen deze week en volgende 
week plaatsvinden. 
 
De aanbieders hebben een vragenlijst gekregen en uit een eerste analyse blijkt dat de aanbieders de 
gedachtelijn van het concept OV-plan 2021 ondersteunen, oa:  

- Welk systeem beantwoordt aan vervoersbehoefte in (bepaalde) ‘witte vlekken’: behoefte verschilt per 
gebied 

- Belbussysteem omvormen tot flexibel vraaggericht vervoerssysteem  
- Inkanteling doelgroepenvervoer tot op zekere hoogte mogelijk 
- Verbetering serviceniveau: vindbaarheid 
- Werken met halte-halte-systeem 

- Deelmobiliteit aan knooppunten OV en bedrijventerreinen, zoeken naar lokale partnerschappen 
 

Hechtel-Eksel: Is het VOM ook beschikbaar voor alle mensen met een beperking, of enkel voor de mensen in 
de witten vlekken? Antwoord: Vandaag bestaat het systeem voor Aangepast Vervoer. Het VOM zal openstaan 
voor alle gebruikers en de mobiliteitscentrale zal hier een belangrijke rol in spelen. Zij zullen de beste oplossing 
voor de reizigers zoeken, ofwel via KN, AN of VOM. 
 
Houthalen-Helchteren: Het belang van VOM naar doelgroepen bepaalt ook de maatschappelijke ondergrens 
van hoe we staan t.o.v. bepaalde doelgroepen, o.a. mensen met beperking, leerlingen bijzonder onderwijs, … 
We moeten dus maatschappelijk aandringen op doelgroepenbeleid. En aan de andere kant moeten we ook 
veel aandacht besteden aan de betaalbaarheid en moeten we dat meenemen in de criteria. Antwoord: De 
tarifering zal door de VVRR Limburg bepaald moeten worden. In het voorjaar 2021 zullen we enkele simulaties 
uitvoeren met een bepaald tariefbeleid. Op basis van deze verschillende simulaties zal dan de discussie 
gevoerd moeten worden en bepaald moeten worden waar we op zullen gaan inzetten. 
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Op vlak van financiële insteek komen de kosten-indicatoren van de aanbieders ook in grote mate overeen met 
de uitgangspunten van het VOM rekentool. OA: 

- Voor verschillende aanbieders ligt uurtarief flexsysteem op of nabij uitgangspunt rekentool. 
- Jaarlijkse kosten deelmobiliteit lopen wat verder uiteen tussen aanbieders  deelmobiliteit dan bij 

flexsystemen, maar uitgangspunt rekentool valt binnen de range. 
- Groeipad VOM-budget maakt op termijn zowel groei serviceniveau Flexbus als deelmobiliteit mogelijk 

Er is veel mogelijk met het beschikbare budget (bijvoorbeeld meerdere voertuigen inzetten, ..) 
- Activatie van werkgevers meenemen (PPS)  

 
 
De eerste conclusies op vlak van integraliteit: 

• Tariefintegratie: verschillende modi van OV (incl. VoM) te  gebruiken via één tariefstelsel 
• Tariefdifferentiatie is zeker mogelijk 
• Gebruiksgemak  

• Aanbieden deelmobiliteit kan mogelijk ook een deel gebruikers  flexsysteem verleiden:  
• Bredere inzet van VOM zodat de reizigers meer keuze hebben. 
• Deelmobiliteit is geen vervanging van flexsysteem 
• Deelmobiliteit in exploitatie is goedkoper dan flexsysteem 

 
 
De aanbieders hebben ook nieuwigheden aangegeven: 

- Flexibel (durven) zijn: 
• Het gebruik kan anders zijn dan verwacht. Durf het product daarop aan te passen (o.a.: beperk 

afhankelijkheid vaste infra, ook wijzigingen in de tijd, …) 
• Middelen efficiënt benutten (flexbus, doelgroepenvervoer, shuttledienst) 
• Verleid reizigers naar gedrag dat efficiënte ritplanning mogelijk  maakt, bijv. goedkoper in 

daluren, of als je meelift met een reeds geboekte rit 
• Gebruik de technische vooruitgang: bijv. terugkoppeling voertuigpositie, digitale halteplaatsen 

 
De vervolgstappen zijn: 

- Interviews van de aanbieders (9): doorvragen op het mobiliteitsconcept en de match met de 
Limburgse context 

- Werksessie gemeenten op 7, 8 en 15 oktober om hen te informeren over de resultaten van de RFI 
en de werking van de mobiliteitscentrale. Ook willen we input ophalen over de kwaliteitscriteria 
VOM. 

- Alle conclusies van het RFI zullen als annex in het OV-plan komen 
 
Lommel: De sturing van deze diensten is dan van primordiaal belang - planning van ritten, afstemmen van 
ritten, digitale communicatie, .... Technisch zal dit een hele uitdaging zijn, waarbij de ontwikkeling van een 
overkoepelend systeem (bijvoorbeeld app / web-toepassing) zeker zo belangrijk is als de aanbieder van het 
effectieve vervoer. Implementatie hiervan is een hele uitdaging, ook over de vervoerregio's heen. Onze 
bezorgdheid is om dit functioneel en operationeel op elkaar afgestemd te krijgen. Antwoord: De Vlaamse 
mobiliteitscentrale zal dit op Vlaams niveau gaan managen. Wij hebben ook reeds aangegeven dat de vast 
telefoon nog steeds van belang is, zodat iedereen terecht kan bij de mobiliteitscentrale om hun rit te plannen. 
De aanbieders hebben ook reeds aangegeven dat al die nieuwe systemen aanvullend zijn en niet vervangend 
van de reeds bestaande systemen. Op die manier krijgen de reizigers dus extra keuzemogelijkheden.  
 
 
 
 

3. Regionaal Mobiliteitsplan 
 

3.1 Ambities en leidende principes 
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Met alle partners van de VVR Limburg werd er de voorbije tijd heel intensief gewerkt rond de ambities en de 
leidende principes voor het RMP.  

In eerste instantie hadden we begin september een filmpje met toelichting van de ambities en leidende 
principes rondgestuurd. Vervolgens werd er een online bevraging rondgestuurd waarbij we van 30 gemeenten 
reacties gekregen hebben. En in de laatste stap hebben we werksessies gehouden waar het inhoudelijk 
besproken werd per deelregio en waarbij nog aanpassingen werden gedaan op basis van de verkregen input.   

De voornaamste aanpassingen van de ambities zijn: 
• Tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen 
• Scherpstellen van titels 
• Algemene randvoorwaarden voor een goede werking van het RMP 
• Nog 1 extra aanpassing na de werksessies op vlak van het wegennet, na een suggestie binnen 

Team MOW: 
• Titel wordt aangepast door “Optimaliseren van het wegennet”  
• De zin “Selectief het wegennetwerk aanpassen zodat missing links aangepakt worden, 

maar ook dat bestaande links geschrapt of verlegd kunnen worden” wordt vervangen 
door “Het wegennetwerk wordt geoptimaliseerd waarbij zowel selectief nieuwe 
infrastructuur kan voorzien worden als bestaande infrastructuur in gebruik kan 
wijzigen”.  

 
De voornaamste aanpassingen van de leidende principes zijn: 

• Aanvullingen o.b.v. algemene feedback op ambities 
• Pijler Mobiliteitsaanbod: toevoeging van :  

• toegankelijkheid  
• gebiedsgerichte uitwerking o.b.v. gebiedstypologie 

• Pijler Gedrag: toevoeging van Quadruple Helix, dit is de samenwerking tussen de overheid, 
private partijen, onderzoeksinstellingen en burger 

• Pijler Ruimte: geen aanpassingen 
 
De vervoerregioraad gaat unaniem akkoord met de voorgelegde 11 ambities en de leidende principes als 
basis voor de visie van het regionaal mobiliteitsplan. 
 

3.2. Participatie-en communicatie-aanpak 

 
De nota participatie werd goedgekeurd door VVRR (9/12/2019). Hierbij werd o.a. vastgelegd om met 3 
reizigersgroepen te werken: 

- Reizigersgroep A: gemeenten en leden VVRR 
- Reizigersgroep B: georganiseerde stakeholders (Logistiek platform, TTB, fietsersbond, Voka, …) 
- Reizigersgroep C: de burgers 

 
Gewijzigde aanpak tgv coronapandemie 
Aanpak om de participatie corona-proof te laten verlopen: 

• Participatie 
Offline: groepsgrootte beperken, binnen de regels van de toegelaten capaciteit, wish list van beperkt 
aantal deelnemers, in de diepte  doorwerken, samen op een kaart tekenen m.b.v. online tools? 
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Online: interactie blijft steeds beperkt waardoor diepgang van interactie tegen de grenzen aan loopt, 
zeer grote effort als je dit wel wil bereiken,  online tools voor kaarten kunnen werken in zeer kleine 
groepen 

• Communicatie 
Onafhankelijk van corona, maar beperkt zich tot informeren 

 
Er zijn 4 momenten waarbij we ons proces ook willen opentrekken naar reizigersgroepen B en C: 

 
1. Online ideation  

- Bedoeling is om een stand van zaken totstandkoming van de visie te bekomen en om ideeën en 
invullingen van reizigersgroepen A/B/C te verzamelen voor ingrediënten voor kansrijke scenario’s 
via het online platform 

- Timing: 12-30 oktober 
- De communicatie zal verlopen: 

o Via VVRR & longlist stakeholders 
o Via gemeentelijke & provinciale infokanalen 
o Persbericht 

 
2. Vervoerregiodag 

- Bedoeling is het uitdiepen van uiteenlopende scenario’s  o.b.v. voorzet STG via offline 
stakeholderevent  @Thor, voor maximaal 140 personen van reizigersgroepen A, B en C 

- Timing januari-februari 2021 
- De communicatie zal verlopen: 

o Via VVRR (bv. 4p/gemeente) & longlist stakeholders 
o Via gemeentelijke & provinciale infokanalen 
o Persbericht 
o Output: factsheet over de 2 scenario’s 

 
3. Mobiliteitsatelier 

- Bedoeling is het onderzoeken welk van de 2 overblijvende scenario’s het best past en waarom via 
offline stakeholderevent  @Provinciehuis voor maximaal 120 personen van reizigersgroepen A en 
B 

- Timing juni 2021 
- De communicatie zal verlopen:  

o Via VVRR & longlist stakeholders (met focus op reizigersgroep B) 
 

4. Mobiliteitscafé x6 
- Bedoeling is om samen met C en enkele stakeholders A en B het gekozen scenario opladen met 

concrete acties via Lokaal offline  stakeholderevent voor maximaal 80 personen van 
reizigersgroepen (A/B) C 

- Timing september 2021 
- De communicatie zal verlopen : 

o Via VVRR & longlist stakeholders & vorige deelnemers ideation 
o Via gemeentelijke & provinciale infokanalen 
o Persbericht 

 
5. Ronde van de velden 

- Ten slotte wordt er nog in kader van de besluitvorming over het RMP een adviesronde gehouden 
voor de gemeenteraden/colleges.  

- Timing: november-december 2021.  
- Hierbij gaan we uit van een brede communicatie: 

o Animatievideo over gekozen scenario 
o Advertentie HBVL / TVL 
o Infokrant 
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o Via gemeentelijke & provinciale infokanalen 
 
Uitdagingen: 

• Gemeenteraadsleden voldoende laten aanhaken doorheen het proces i.f.v een gedragen plan en een 
vlotte besluitvorming 

• Geëngageerde burgers benaderen via adviesraden 
• Vertegenwoordiger VVRR draagt verantwoordelijkheid om informatie te delen en verhaal toe 

te lichten 
• Via VVR bieden we beknopte informatie aan voor iedere mijlpaal in het proces 
• Afvaardiging van specifieke gemeenteraadsleden op participatiemoment 

 
 
3.3 To Do – deadline 12 oktober 2020 

 
• Communicatie via gemeentelijke en provinciale communicatiekanalen 

• Graag contactgegevens van uw communicatiedienst  
• Inzicht van de bestaande communicatiekanalen en frequentie van uw gemeentelijk infoblad 

• Oproep Beeldenbank: 
• Bezorg foto’s uit uw gemeente die sprekend zijn 
• Bezorg potentiële fotolocaties (adres/coördinaten en foto/google street view) waar we een 

fotograaf kunnen langs sturen 
• Ook projecten in opmaak zijn zeker nuttig (oa Noord-Zuid) 

 

Deze info versturen naar mailadres:  vervoerregio.limburg@vlaanderen.be  -  deadline is 12 oktober 2020 

Hechtel-Eksel: het is heel goed dat er nagedacht wordt over communicatie, want we moeten de burgers hier 
goed bij betrekken zodat ze op de hoogte zijn van de geplande wijzigingen. We moeten hen er zo optimaal 
mogelijk bij betrekken en dit blijkt wel uit deze aanpak.  

De VVRR gaat unaniem akkoord met deze concretere invulling van de participatie- en communicatie-aanpak. 

 
4. Wijzigingen van het BFF 

 
De wijzigingen van het BFF worden de gemeenten aangevraagd bij de provincie en worden beoordeeld in een 
commissie met meerdere experten. Daarna worden deze wijzigingen voorgelegd aan de deputatie en de VVRR. 
De deputatie heeft deze reeds goedgekeurd.  

- Hamont-Achel: toevoeging Salvatorstraat – ’t Lo 
- Lanaken: toevoeging Daalbroekstraat 
- Bilzen: toevoeging Hoefaertweg 
- Voeren: toevoeging verbinding Nederland via Altenbroek 

 
De VVRR gaat unaniem akkoord met deze wijzigingen van het BFF. 

 
5. Varia  

Geen variapunten 

 

De co-voorzitter Bert Lambrechts bedankt alle aanwezigen en de hele ploeg voor het voorbereidend werk. 
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AANWEZGIHEIDSLIJST 
 

 
Datum:  28 SEPTEMBER 2020 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 
 

 
 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ADRIAENS SOPHIE PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  A 
BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 
BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
CARDINAELS KARIN DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
CHAMPAGNE DOMINIQUE DE LIJN Ambtenaar A 
CHRISTIAEN KOEN NMBS Ambtenaar A 
CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
COECKAERT ARNO DE LIJN Ambtenaar A 
DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar VO 
DOCHEZ KAREN DE LIJN Ambtenaar A 
LAMBRECHTS BERT PROVINCIE LIMBURG Co-voorzitter A 
LIETEN SVEN DEPARTEMENT MOW Co-voorzitter A 
MARKET JAN AWV LIMBURG Regiomanager A 
MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd A 
OERLEMANS ERIK STUDIEBUREAU STG  A 
RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 
SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAGANEE GUIDO VVSG  A 
VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAN WELDE LORE STUDIEBUREAU STG  A 
WIJNKER MARCEL INTER  A 

 
ALKEN    
FRANK VROONEN  Schepen  VO 
AS    
JO SANTERMANS  Schepen A 
BALEN    
    
BERINGEN    
JEAN VANHEES  Schepen A 
BILZEN    
JOHAN SAUWENS  Burgemeester A 
    



2 
 

BOCHOLT 
ERIK VANMIERLO  Schepen A 
BORGLOON    
ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 
BREE    
MARIO KNIPPENBERG  Schepen VO 
DIEPENBEEK    
    
DIEST    
    
DILSEN-STOKKEM    
SOFIE VANDEWEERD  Burgemeester A 
KOEN SLEYPEN  Schepen A 
GEETBETS    
KRIS SWINNEN  Voorzitter GR A 
GENK    
MICHAEL DHOORE  Schepen A 
GINGELOM    
JAN WICHELER  Schepen A 
HALEN    
KRIS JACOBS  Schepen A 
HAM    
ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 
HAMONT-ACHEL    
RIK RIJCKEN  Burgemeester A 
BER VAN DE SCHANS  Schepen A 
HASSELT    
    
HECHTEL-EKSEL    
JAN DALEMANS  Burgemeester A 
THEO MARTENS  Schepen A 
HEERS    
KRISTOF PIRARD  Schepen A 
HERK-DE-STAD    
    
HERSTAPPE    
    
HEUSDEN-ZOLDER    
LODE SCHOPS  Schepen A 
HOESELT    
JORDI BOULET  Voorzitter GR A 
HOUTHALEN-HELCHTEREN    
LUC MELOTTE  Schepen A 
ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
KINROOI    
JO BRAUNS  Burgemeester A 
KORTESSEM    
MIET JORISSEN  Schepen A 
LANAKEN    
SOFIE MARTENS  Schepen A 
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LANDEN    
    
LEOPOLDSBURG    
    
LOMMEL    
SOFIE LOOTS  Schepen A 
LUMMEN    
    
MAASEIK    
JOHAN TOLLENAERE  Burgemeester A 
MAASMECHELEN    
MARLEEN KORTLEVEN  Schepen VO 
MEERHOUT    
    
NIEUWERKERKEN    
ROHNNY SCHREURS  Schepen A 
OUDSBERGEN    
LODE CEYSSENS  Burgemeester A 
PEER    
SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 
PELT    
JAAK FRANSEN  Schepen A 
RIEMST    
CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 
SINT-TRUIDEN    
VEERLE HEEREN  Burgemeester A 
TESSENDERLO    
FONS VERWIMP  Burgemeester A 
TONGEREN    
PATRICK JANS  Schepen A 
VOEREN    
JORIS GAENS  Burgemeester A 
WELLEN    
ELS ROBEYNS  Burgemeester A 
ZONHOVEN    
FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 
ZOUTLEEUW    
    
ZUTENDAAL    
DIRK SMITS  Schepen A 
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