Vervoerregio Leuven werkt aan mobiliteitsplan 2030 en roept
daarvoor hulp burgers in
LEUVEN, 18 DECEMBER 2020
De vervoerregio Leuven werkt momenteel samen met het Vlaams gewest aan een
mobiliteitsplan voor de vervoerregio. “In dat plan wordt bepaald hoe de mobiliteit er in onze
vervoerregio tegen 2030 en later dient uit te zien”, zegt Hans Eyssen voorzitter van vervoerregio
Leuven. Bedoeling is om tegen eind 2021 met dat plan te landen. “We kiezen daarbij resoluut
voor participatie en rekenen op de input van de burger.”
Vanaf 18 december informeert de vervoerregio Leuven iedereen over het regionaal
mobiliteitsplan. Dat gebeurt via een interactieve video op de website van de vervoerregio en via
de websites van de verschillende gemeenten.
Online participatie

Elke vervoerregio in Vlaanderen dient tegen eind 2021 een eigen mobiliteitsplan op te
maken. In dat mobiliteitsplan wordt bepaald hoe de mobiliteit in elke regio er tegen
2030 en later dient uit te zien. Het geheel van het verkeer in onze regio wordt bekeken:
de fiets, de bus, de trein, de auto.. Zo zal onder meer vertrekkend van het nieuwe
openbaarvervoernetwerk dat in 2022 van start zal gaan een langetermijnstrategie voor
de verdere optimalisatie van het openbaar vervoer worden uitgewerkt.
Vervoerregio Leuven werkt momenteel aan de eerste stap: een oriëntatienota die een
mobiliteitsbeeld schetst van de vervoerregio en haar 31 gemeenten. Begin volgend jaar
wordt ook begonnen met de tweede stap: het opmaken van een aantal duurzame
mobiliteitsscenario’s voor de regio. Uit de beoordeling van de verschillende scenario’s zal
een voorkeursscenario gekozen of samengesteld worden. Geïnteresseerden uit iedere
gemeente van Vervoerregio Leuven kunnen hun ideeën en input over een aantal
mobiliteitskwesties geven. Er is een interactieve video beschikbaar op de website
vervoerregioleuven.be en op een aantal gemeentelijke websites. In deze video kiest de
kijker zelf welke thema’s hij of zij interessant vindt. Iedereen kan via een aantal vragen
zelf ook input geven.

Hans Eyssen, politiek voorzitter van de vervoerregioraad, concludeert: “We staan voor
de enorme uitdaging om een realistisch en bruikbaar plan te maken dat inspeelt op de
huidige uitdagingen van dichtslibbende wegen, bevolkingsgroei, economie en klimaat.
De ideeën, suggesties, visies en bekommernissen van onze burgers, onze experten, onze
stakeholders en onze middenveldorganisaties zijn essentieel in het hele proces. We
kiezen dan ook resoluut voor een participatief proces tijdens de opmaak van het
regionaal mobiliteitsplan. Gezien de huidige COVID-19 pandemie hebben we gekozen
voor een nieuwe, online benadering waarin inwoners van de vervoerregio kunnen
participeren via hun eigen computer!”
Meer info
•

Meer informatie over basisbereikbaarheid is te vinden op
www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/

•

Meer informatie over de vervoerregio Leuven is te vinden op
www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-leuven

•

Teaser video en beeldmateriaal (pers)

