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Onderwerp: Vervoerregioraad Kempen #1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De voorzitter, Frank Leys, geeft een toelichting met betrekking tot volgende onderwerpen:
•
•
•

Basisbereikbaarheid
Decreet Basisbereikbaarheid: inhoud & stand van zaken
Vervoerregio Kempen: aanpak & stand van zaken

(zie presentatie)

Met betrekking tot de structuur van de vervoerregio, het college en de co-voorzitter wordt bijkomend
toelichting gegeven door Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar:
Het schema zoals in de presentatie opgenomen (slide 16) is afgetoetst binnen de Conferentie Kempense
burgemeesters en kan gebruikt worden als kapstok, als voorstel tot structuur voor de organisatie van de
vervoerregio Kempen.
Er is een formatieorgaan in het leven geroepen om te zorgen voor evenwichten binnen de afvaardingen voor
verschillende organen, waaronder de vervoerregio. Concreet levert dit het volgende op:
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•
•

Co—voorzitter: Yoleen Van Camp (Herentals)
Vervoerscollege met een indeling in 4 zones met 2 personen per zone:
- Noord: Marc Boogers (Turnhout) & Karel Lenaerts (Merksplas)
- Midden: Yoleen Van Camp (Herentals) & Lieven Janssens (Vorselaar)
- Zuid: Kristof Welters (Westerlo) & NVA-afvaardiging vanuit een gemeente uit de Zuiderkempen
- Oost: Marlon Pareijn (Geel) & Werner Hens (Balen)

Ook IOK en de gedeputeerde van de Provincie zullen deel uitmaken van dit vervoerscollege.
De raad zal bestaan uit afgevaardigden van alle gemeentes, de afgevaardigden zoals aangegeven in de
gemeenteraadsbesluiten.

Wim Lux van de Provincie Antwerpen geeft aan dat de Provincie de studie Zuiderkempen zal opstarten. Ook
voor de reeds gedane studies Noorder- en Middenkempen volgen uitnodigingen voor verder gevolg. Voor
Kempen-Oost zal een uitbreiding plaatsvinden van de studie die reeds loopt met betrekking tot de regionale
ontsluiting Geel en de verbinding N18-N118. De Provincie geeft graag een toelichting over de stand van zaken
van deze studies in een volgende vervoerregioraad.
Verder wordt het belang van een goede uitwisseling tussen de studiebureau’s van deze studies en dit van de
vervoerregio aangehaald.
De Provincie benadrukt nog dat wat in de vervoerregio beslist wordt onmiddellijk effecten heeft op lokale
mobiliteitsplannen en structuurplannen en dat alle partijen rond tafel zich hiervan bewust moeten zijn.
Burgemeester Lieven Janssens onderschrijft dit mee: de manier van denken is belangrijk, het niet
onderschatten van de invloed op lokale plannen waarbij afstemming en aanpassing moet gebeuren op
bovenlokale plannen. Het betreft een kwestie van regionale solidariteit.

Vragen & antwoorden
Bert Celis (Nijlen):
V: De timing die voorgesteld wordt, is deze wel realistisch, is deze haalbaar?
A: De deadline voor het vervoerplan is gesteld op eind 2019. Het geïntegreerde regionale mobiliteitsplan mag
en kan later klaar zijn. Er kan reeds veel input meegenomen worden uit de studies Noorder- en
Middenkempen en de netten van De Lijn zijn zo goed als klaar om voor te stellen. Er zal getracht worden de
deadline te halen maar logischerwijs moet er realisme in acht genomen worden. Samen zullen we er trachten
te komen.
Andreas Verbeke (Mol):
V: Wordt de NMBS betrokken?
A: Zowel de NMBS als Infrabel zullen betrokken worden bij de vervoerregio Kempen. NMBS was op de hoogte
van deze vervoerregioraad en in de toekomst zullen zij vertegenwoordigd worden door Geert Dierckx.
Ellen Deswert (Olen):
V: Worden de presentaties voortaan vooraf digitaal ter beschikking gesteld?
A: In de mate van het mogelijke zullen presentaties en documenten in de toekomst vooraf bezorgd worden.
Sowieso zullen ze altijd met het verslag mee gestuurd worden.
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Praktische afspraken
•

Er wordt gestreefd naar een vast vergadermoment. Gezien de verschillende schepencolleges binnen
de regio wordt er gekozen voor een dinsdagvoormiddag. De data van de volgende vervoerregioraden
zullen tijdig gecommuniceerd worden. De eerstvolgende zal doorgaan op dinsdag 28 mei om 9u30 bij
IOK te Geel.

•

Er wordt een huishoudelijk reglement opgesteld voor de vervoerregioraad. Zodra een definitieve
versie beschikbaar is, zal dit aan alle partijen voorgelegd worden ter goedkeuring.

Nancy Peeters van IOK geeft een toelichting met betrekking tot actuele dossiers rond mobiliteit op
streekniveau. Volgende onderwerpen komen aan bod:
•
•
•

Kempense snelwegen
Kempens spoorvervoer
Dossiers AWV

(zie presentatie alsook documenten)

VOLGENDE VERVOERREGIORAAD (POLITIEK): 28 mei 2019 – 9u30 – IOK
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