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VERGADERING 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 17 juli 2020, 14:00 - 15:00  

Locatie: Digitale vergadering  

Aanwezig: zie bijlage 

Afwezig met kennisgeving: n.v.t.  

Verslaggever: Laura Dominguez (consortium Atelier\demitro2) 

Onderwerp: Vervoerregioraad 

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

AFKORTINGEN  
MOW  Mobiliteit en Openbare Werken VVR  Vervoerregio 

OV Openbaar Vervoer    VVRR Vervoerregioraad    

VOM Vervoer Op Maat 

 

AGENDAPUNTEN 
1. Goedkeuring verslag VVRR 26/06/2020 
2. Openbaar vervoer 
3. Volgende stappen  

 

VERSLAG 
1. Goedkeuring verslag VVRR 26/06/2020 

 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd.  
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2. Openbaar vervoer 
 
Departement MOW koppelt terug over het bijkomend budget vanuit Vlaanderen en de laatste aanpassing 
aan het OV-net, nl. het voorzien van flexvervoer tussen het station van Oostende en het crematorium. Er 
worden geen bijkomende opmerkingen vanuit de gemeenten geformuleerd.  
 
Het OV-plan wordt voorlopig vastgesteld.  
 
Aanvullend merkt Bredene op dat de beslissing van De Lijn omtrent het sluiten van de lijnwinkels in Bredene 
vanaf juli en de hierbij gepaard gaande communicatie niet in goede aarde gevallen is bij de gemeente.  

 De Lijn erkent het probleem en geeft aan dat de beslissing intern genomen is, waarbij ook de 
verantwoordelijken voor de vervoerregio niet betrokken waren. Het ongenoegen en standpunt van 
Bredene werd reeds intern doorgegeven binnen De Lijn. Dit zal verder opgenomen worden met de 
vraag om de locatie en aantal lijnwinkels per kustgemeente nogmaals te bekijken.  

 Bredene vult aan dat De Lijn met het voorstel kwam om een mobiele lijnwinkel te plaatsen op de 
markt en dit eenmaal per week. Echter, dit is onvoldoende voor de gemeente en een vaste lijnwinkel 
(centraal gelegen) blijft noodzakelijk. 

 Departement MOW verduidelijkt dat dit soort zaken zeker ook op dit forum van de vervoerregioraad 
kunnen gebracht en besproken worden.   

 
 
 

VOLGENDE STAPPEN 
 De volgende stap in de opmaak van het OV-plan is de terugkoppeling naar de gemeenteraden. 

Departement MOW verduidelijkt dat op deze manier de gemeenteraden ook de kans krijgen om 
kennis te nemen over het vervoersplan en sturing te geven aan hun vertegenwoordiger. Er wordt 
gevraagd deze voorlegging indien mogelijk op de eerste zitting van de gemeenteraad na de zomer 
te voorzien. Vanuit Team MOW wordt een ontwerpbeslissing voorbereid. 

 Er wordt één centraal infomoment voor gemeenteraadsleden gepland op 18 augustus om 19 uur 30. 
De uitnodigingen daarvoor vertrekken vandaag nog.  

 Intussen zijn ook de werkzaamheden voor opmaak van het regionaal mobiliteitsplan gestart. In de 
zomer loopt een online bevraging van bewoners en ambtenaren. 

 De volgende vervoerregioraad zal doorgaan op 25 september 2020 en staat in het teken van de 
opmaak van het regionaal mobiliteitsplan en de definitieve vaststelling van het OV-plan.  
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BIJLAGE 1: AANWEZIGEN 
 

Bredene Kristof Vermeire 

De Haan Vera Jonckheere 

Gistel Gauthier Defreyne  

Ichtegem Jan Bekaert 

Koksijde Guido Decorte 

Oostende Björn Anseeuw 

Departement MOW Lieven Van Eenoo 

Departement Omgeving Stijn Vanderheiden 

VVSG Mathieu Cockhuyt  

Provincie West-Vlaanderen Jurgen Vanlerberghe 

De Lijn Anneleen De Schrijver 

De Lijn Sven Hoverbeke  

Atelier\demitro2 (Deloitte) Laura Dominguez  

 


