
 pagina 1 van 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

Datum: 24 juni 2019 

Locatie: Oostkamp 

Aanwezig: D. De Fauw, P. Vlietinck, E. Roelof, J. Sypré, A. De Vlieghe, D. Dumery, J. Coens, J. 
Dehaemers, A. Vermeulen, G. Depree, J. Vanlerberghe, A. De Schrijver, S. Hoverbeke, F. Potvliege, J. De 
Wel, H. Deblaere, L. Putseys, P. Deklerck, J. De Raedt,  K. Devriendt 
Afwezig met kennisgeving: K. Surdiacourt, N. De Ruyter 
Voorzitters: Dirk De Fauw – Hannelore Deblaere 
Verslaggever: Hannelore Deblaere 
Onderwerp: Tweede bijeenkomst vervoerregioraad Brugge (zie agenda) 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
 

Op de agenda voorzien we volgende agendapunten :  
1. Herzien enkele beslispunten van de vorige vervoerregioraad (op basis van definitieve vastgestelde 

decreettekst dd 26/4/2019) 
2. Toelichting methodiek voor bepalen van het kernnet en aanvullend net  
3. Toelichting werking projectstuurgroep (vervangt de GBC van zodra decreet in werking treedt) 
4. Kennismaking met projectleiding van het studiebureau (indien reeds aangesteld) 

 
Voorstelling studiebureau 
 
Voor elke vervoerregio werd een opdracht geformuleerd die bestaat uit volgende onderdelen :  

• Opmaak van een regionaal mobiliteitsplan, inclusief een openbaar vervoerplan 
• Procesbegeleiding tijdens de opmaak van deze plannen 
• Opzetten en uitvoeren van een participatietraject tijdens de opmaak van deze plannen 

 
De opdracht voor de vervoerregio Brugge is toegewezen aan het consortium rond Deloitte.  Kristof Devriendt 
is vandaag aanwezig voor het consortium en licht de grote lijnen toe van hun plan van aanpak. 
 

Dirk De Fauw  
Voorzitter van de vervoerregioraad  
Gemeente Brugge  

Hannelore Deblaere  
Voorzitter van de vervoerregioraad  
Departement MOW - Beleid 
vervoerregio.brugge@vlaanderen.be 
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Te herziene beslispunten 
 
Zie ppt – toelichting door Hannelore 
 

- Een stemmingsregeling wordt nog niet uitgewerkt. 
- Het moet wel duidelijk zijn welke actoren zeker een consensus moeten hebben. 
- In geval van stemmen, mag de provincie deelnemen aan de stemming. 

 
Methodiek opmaak kernnet / aanvullend net 
 
Zie ppt – toelichting door Sven 
 
Er komen vragen bij :  

- Hiërarchie attractiepolen 
- Hoe wordt het toeristisch verkeer in rekening gebracht ? 
- Wat is de betekenis van adviseren in kader van het netwerk kernnet / aanvullend net ? 
- Van waar komt het budget voor vervoer op maat ? 
- Welke rol speelt de vervoerregio in het treinnet : bvb. Een extra stopplaats ? 

Vooral via de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 
- De vraag wordt gesteld om voldoende te overleggen ook politiek.  

 
Werkwijze projectstuurgroep 
 
Zie ppt – toelichting door Frederik 
 
 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober om 9u30 te Oostkamp. 
 
Daarna zijn nog vervoerregioraden voorzien op  

- 25 november om 11u 
- 16 december om 9u30 


