
VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #9 

 
Datum: 8 februari 2020 
Locatie: Park Inn, Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen-Berchem 
Tijdstip: 09u00 - 16u00 

 

AGENDA 

1. Toelichting lopende projecten 

• Oosterweelverbinding 

• Haventracé 

2. Inhoudelijke bespreking Routeplan 2030 

3. Toelichting pilootproject (e)deelfietsensysteem Vervoerregio Antwerpen 

1 TOELICHTING LOPENDE PROJECTEN 

1.1 Oosterweelverbinding 

Toelichting van het project Oosterweel door Luc Hellemans (CEO Lantis). 

1.2 Haventracé 

Toelichting van het project Haventracé door Filip Boelaert (Secretaris-Genereaal Dep. MOW en 
ambtelijk voorzitter Vervoerregioraad Antwerpen). 

2 INHOUDELIJKE BESPREKING ROUTEPLAN 2030 

Het Routeplan 2030 wordt hoofdstuk per hoofdstuk doorgenomen. In onderstaande tabel staan alle 
opmerkingen en feedback die tijdens de Vervoerregioraad gegeven werden en de verwerking 
hiervan. 
 
Legende: 

• Zwart: Meegenomen in vervolgaanpak 

• Rood: Actie van team VRA vereist 

• Blauw: verduidelijkend antwoord, stond reeds in de tekst 

• Groen: Aangepast (met duiding van passage a.h.v. titel) 

Actor Aan te passen Verwerking 

HOOFDSTUK 1: Routeplan 2030 

Brasschaa
t 

Definitie modal split is verschillend t.o.v. in hfdst. 
vinger aan de pols (combi-mobiliteit i.p.v. 
‘alternatief’) 

Aangepast: 
Zie: “Naar een modal split 50/50” 

HOOFDSTUK 2: Gebruiker staat centraal 



HOOFDSTUK 3: Één multimodaal netwerk 

Lier Kwaliteit bv. ook voor fietsenstallingen aan 
knopen 

In hoofdstuk 4 – “Knopen”, wordt dit 
meegenomen onder fietsparkeren en de 
kwaliteitseisen rond knopen. 

Rumst p.17 – figuur: concepttekening is onvoldoende 
→ nu alles naar de snelweg maar ook daar 
moeten knopen voorzien worden. Hebben hier 
een voorstel rond gedaan in 
Burgemeestersconferentie Rupelstreek 
 

De input die werd gegeven vanuit 
Burgemeestersconferentie Rupelstreek 
wordt meegenomen in de vervolgaanpak 
voor regio zuid. 
 
De concepttekening hier is een 
vereenvoudigde weergave om de 
verschillende mobiliteit in de verschillende 
gebiedstypes te duiden. 

Rumst Voor Rumst bv. extra knoop in omgeving E19 te 
onderzoeken met langsheen E19 snelle OV-lijn 
richting centrum van het verstedelijkt gebied. 
Zuidelijker dan voorgestelde P+R Kontich. 

In regio Zuid en West moeten deze 
(snelweg)trajecten van OV nog beter 
bekeken worden. In de gebiedsgerichte 
aanpak wordt hier verdere invulling aan 
gegeven. 

Rumst Idem ook voor A12: opportuniteit van aansluiting 
N171 op A12 en AZ Rivierenlaan bekijken. 

In regio Zuid en West moeten deze 
(snelweg)trajecten van OV nog beter 
bekeken worden. In de gebiedsgerichte 
aanpak wordt hier verdere invulling aan 
gegeven. 

Zwijndrec
ht 

• Waarom DeWaterbus?! bij knopen en 

vervoer op maat? 

• Geen melding van potentieel op de 

waterweg  

Behouden Waterbus voorlopig in VoM 
 
Potentieel waterweg mee te nemen in het 
vervolgtraject (vergt extra focus), o.a. 
samen met Vlaamse Waterweg en MDK 

Zoersel 
 
 
Voorzitter 

In hoeverre geven we prioriteit aan alternatieve 
vervoersmodi vs. auto? 
 
Doorstroming auto’s: zit in hiërarchisering van 
het netwerk. STOP is te ongenuanceerd: 

• Evenwichtig spreken over doorstroming, niet 

overal auto afremmen (vb. kamstructuur niet 

afremmen) 

• Niet altijd beste keuze om aan kruispunten 

voetgangers voorrang te geven (slecht voor 

doorstroom) 

→Zie beslisboom VLCC: afhankelijk van modus 
en hiërarchie van de lagen 

Dit zal in beeld komen bij de 
gebiedsgerichte aanpak, wanneer project 
per project zaken onderzocht worden, etc. 
Moet per individueel project bekeken 
worden, detailniveau te groot om dit in het 
Routeplan vast te leggen. 

HOOFDSTUK 4: Knopen 

Borsbeek Vragen over wat wordt beslist. De principes en 
proces zijn zeker OK, toepassing nog niet tot in 
alle details op punt. Mist een knooppunt / 
knooppunten (Borsbeek; R11 …) en stelt vragen 
bij het niveau van een aantal knopen (vooral 
regionaal/lokaal). 
 

Lokale knopen en het niveau van de 

verschillende knopen pakken we prioritair 

aan in vervolgaanpak (ook i.f.v. 

deelfietsensysteem). 

 
Voorstel om vanuit voorliggend ontwerp te 
vertrekken en de exacte ligging en aantal 
van de knopen en het niveau (regionaal 



dan wel lokaal) verder te bepalen in het 
vervolgproces. 

Vervoerre
gio-raad 

• Borsbeek: Parkeren: POET wordt in vraag 
gesteld. Voorgesteld principe is te 
gedetailleerd en er zijn andere modellen te 
hanteren (zo is er een verschil tussen stad en 
dorp) Wat zijn toekomstperspectieven voor 
parkeren? Die zin kan eruit. 

➔ Nuanceren van parkeerstrategie, 
mogelijkheid van lokaal bestuur. 

• Hemiksem, Stabroek wel akkoord met 
voorgestelde principes. 

Aangepast: 
Zie: “criteria vanuit de 
gebruikers/parkeerfaciliteiten” 
 
POET louter als voorbeeld. 
“Afwentelen van parkeernoden op 
openbaar domein.” toegevoegd. 
 
Er staat al in dat dit bij uitstek een lokale 
bevoegdheid is: 
Aangepast: 
“Regionale parkeerstrategie, lokaal 
parkeerbeleid” 
 
“verder invullen naar lokale behoeften en 
afhankelijk van de kenmerken van de 
omgeving” 

Lier • p.30 (midden): vracht en personen te veel op 
zelfde niveau behandeld – bv. t.a.v. 
(doorgaand) vrachtverkeer andere keuzes 
maken in bebouwde omgevingen 

• Opletten voor netwerken op laagste niveau. 
Daar personen- en vrachtverover (spreken 
over doorgaand vrachtvervoer) 

Aangepast: 
Zie: “goederen- vs. personenvervoer” 

Edegem Prestatie-eisen voor de knopen verder uit te 

werken 

Zijn gebaseerd op Vlaamse visie 
mobipunten, dit zal als kader dienen bij 
concretisering. 

Prov.  
O-Vl 

Gecummuleerde effecten op E34/E17; Waasland 
en R4 Gent moeten in beeld worden gebracht. 
Deze opmerking gaat op voor meerdere 
plaatsen in de Plannota.  Voor Prov. O-Vl is het 
een voorwaarde voor verdere besluitvorming 
 

Is te beantwoorden vanuit proces 
Haventracé.  
 
Wat betreft goederenvervoer kunnen we 
wel de ambities van het havenbedrijf 
onderschrijven. 
 
Vervoerregio heeft wel een rol te spelen 
i.h.k.v. Ontsluiting Waaslandhaven. 

HOOFDSTUK 5: Openbaar Vervoer 

Vervoerre
gioraad 

Functie P+R Melsele Zit mee op het sneltramnet als 
mobiliteitsknoop met regionale functie.  

Malle Aandacht voor het standpunt inzake betalend 

parkeren t.a.v. NMBS in plan 

Aangepast: 
Zie: Hfst 4 – Knopen - “Regionale 
parkeerstrategie, lokaal parkeerbeleid” 
 

Kontich Als tramverlenging naar Kontich komt te 

vervallen – welke lijnen komen hiervoor in de 

plaats en wat is hiervan de timing. Moeilijk om 

zonder duidelijkheid hierover een standpunt in te 

nemen. 

Zal in gebiedsgerichte aanpak duidelijker 
worden (zit er al stuk in = HOV). 
 
HOV-lijnen kunnen op termijn worden  
‘verraild’ daar waar er hiaten zijn in het 
spoornetwerk (sneltram, treinspoor, …) dit 



zijn wel complexe vraagstukken die de 
nodige voorbereiding vragen. 

Mortsel, 
Borsbeek, 
Rumst, 
Kontich 

Zoeken in het proces om de bekommernissen 
t.a.v. Basisbereikbaarheid (2021) niet te laten 
(door)wegen op het proces van het Routeplan 
2030. 
 
Achterliggende proces BB2021 mag ook geen 
rem zetten op de ambitie om langere termijn in 
Routeplan 2030 en dit wordt nu wel zo 
gepercipieerd – lat mag gerust hoger. 
 
Is bezorgd /vraagt aandacht voor de 
besluitvorming van Routeplan 2030 en 
Basisbereikbaarheid 2021 en de respectievelijke 
publieke communicatie 

De goedkeuring van het Routeplan 2030 
en de goedkeuring van het voorstel 
BB2021 zijn twee aparte beslissingen die 
beide genomen dienen te worden in de 
Vervoerregioraad. 
 
De bekomernissen die leven rond het 
proces van BB2021 en het KN/AN moeten 
wel meegenomen worden in de 
gebiedsgerichte aanpak om de ambities 
voor 2030 scherp te stellen. 

Borsbeek Vraagt een tangentiële lijn op niveau R11 Nader te bekijken in de gebiedsgerichte 
aanpak. 

Wommel
gem 

Vraag bij project ‘F’ op kaartje OV-

sleutelprojecten: d.i. Herentalsebaan / 

Boterlaarbaan 

Staat vermeld onder ‘uitbreiding 
sneltramnet’ 
“In een eerste fase kan alvast een 
alternatief ontwikkeld worden voor de 
tijdrovende doortocht via de 
Herentalsebaan, en wel door de tram via 
de Boterlaarbaan naar de Stenenbrug te 
leiden.” 

Best. Vz, 
Brecht 

Brengt de verschillende tangenten in beeld: 
omgeving ringspoor/Singel/Ring – districtentram 
– R1, hij stelt voor om een volgende tangent te 
onderzoeken, deze komt nu al in beeld als je de 
feederlijnenkaart bekijkt.  
 
Deze lijnen hebben ook een bovenlokale / 

regionale werking: Hiërarchie in feederlijnen 

inbouwen. 

Tangenten nu behouden zoals 
omschreven.  
 
Verdere uitwerking feederlijnen kan basis 
geven rond eventuele andere tangenten. 
 
Aangepast: 
Zie: “(Boven)lokaal en buurt OV-netwerk” 

Boom NMBS moet meer ondersteunen, de huidige 

toestand van bv. station Boom is slecht, 

Vervoerregio moet NMBS vragen dit aan te 

pakken. 

Aangepast: 
Zie: Hfst 4 – Knopen -“VRA aan de slag met 
mobiliteitsknopen” 
NMBS vermeld als partner 

Rupel 
streek 
(Aartselaa
r, Boom, 
Hemikse
m, Niel, 
Schelle 
en Rumst) 

Nieuwe visie uittekenen samen met de Lijn 
1. Regionale mobipunten/slimme schakels 

worden uitgewerkt, onder meer aan: 

A12/Boomsestw. aan AZ Rivierenland, P&R 

Kontich en Rumst, treinstations Boom en 

Duffel 

2. Frequent OV met weinig stops in eigen 

busbaan, die alleen de volgende 4 

mobipunten verbindt: voorstad Antw. (Antw. 

Singel)– P&R Kontich –P&R Rumst – voorstad 

Mechelen (Mech.-Noord) of snelbus/tram op 

A12/Boomsestw. in eigen rijbaan 

3. Dat er vanuit ieder dorp een busverbinding 

met hoge frequentie is naar het  

dichtstbijzijnde mobipunt(en).  

Ideeën mee te nemen bij gebiedsgerichte 
vertaling. 
 
 



 

• Een duidelijk onderscheid tussen lokale 

bussen (die vanuit de dorpskernen naar het 

dichtstbijzijnde mobipunt rijden) en de hoge 

snelheidsverbindingen (die enkel de 

mobipunten verbinden) 

• De hoge frequentie van beide soorten 

openbaar vervoer, opdat men dan nooit lang 

moet wachten in een mobipunt voor een 

aansluiting 

Problematiek: 

• De A12/Boomsestw vele kruispunten telt, 

oververzadigd is en geen comfortabele, 

veilige fietspaden heeft 

• Het treinstation in Boom niet frequent 

bereikbaar is via feederende buslijnen en 

geen rechtstreekse treinverbinding heeft met 

Mechelen. 

• Het treinstation in Duffel moeilijk bereikbaar 

is (bv. vanuit Rumst of Reet) door geen 

frequente feederende buslijnen en door 

filevorming in de Bussestraat en de Lage 

Vosberg. 

• De E19 vaak file kent en er file is van en naar 

het op- en afrittencomplex van de E19 in 

Rumst.  

HOOFDSTUK 6: Fiets 

Rumst Netwerk gaat nu vooral uit van snelle 

verbindingen langsheen drukke (auto)assen zoals 

E19 en A12 (hier zijn de kruispunten ook een 

bijkomend probleem). Oproep om te 

onderzoeken of kwalitatieve alternatieve 

verbindingen centraal doorheen dit gebied geen 

mogelijke verbetering zijn. 

Gebiedsgericht te onderzoeken of er 
alternatieven / opportuniteiten zijn. 
 
Deel van BFF+ loopt nu reeds tussen E19 
en A12 naar zuiden van de regio. 
 

Malle Momenteel zit het tempo van investeringen in 

fietsinfrastructuur door o.a. Vlaanderen goed, we 

moeten dit wel kunnen aanhouden. 

Vraag naar prioritering, wordt in 
vervolgtraject opgenomen. 

Lier, 
Zandhove
n, Boom 

Stelt in vraag of we de kwaliteit van 

fietssnelwegen op de jaagpaden wel kunnen 

halen, bijvoorbeeld wat verlichting en 

winterdienst betreft. 

Voorstel om dit expliciet te bevragen / af te 

spreken bij De Vlaamse Waterweg. 

 

Ook het jaagpad langs de Rupel (Boom-Rumst) 

moet fietsveiliger gemaakt worden door 

verlichting te voorzien.  

Een terechte bezorgdheid. De 
Vervoerregio Antwerpen gaat daarom 
hieromtrent het gesprek aan met DVW om 
de mogelijkheden verder te bekijken. 



Lier Barrières: aandacht bij projecten om nieuwe 

barrières te voorkomen (bv. overwegenplan van 

NMBS). 

Aangevuld: 
Zie: “Barrières aanpakken” 
  
“Nieuwe dwarsende projecten zoals 
bruggen en tunnels worden steeds 
integraal bekeken, opportuniteiten voor 
het fietsnetwerk worden maximaal 
opgenomen. Bij nieuwe lijninfrastructuren 
voorkomen we de barrièrewerking vanaf de 
aanleg, al dan niet met milderende 
maatregelen.” 

Prov.  
O-Vl 

De fietsroutes ikv. Oosterweelverbinding, F41 en 
F4 moeten prioritair worden aangepakt / 
meegenomen. 

MH LO aangevuld 

Rumst 
/Lier 

De keuze en aanleg van een nieuwe 

(alternatieve) fietssnelweg mag niet betekenen 

dat de parallelle route langsheen de bestaande 

wegen uit het functionele netwerk zou 

verdwijnen (heeft consequenties inzake de 

subsidiëring). 

Aandachtspunt bij verdere realisatie. Het 
plan gaat uit van een realisatie van het 
volledige netwerk. 

Hemikse
m 

Verbinding tussen fietssnelweg meenemen met 

bovenlokaal belang. 

Aangepast: 
Zie: “Fietsen tussen kernen en over langere 
afstand” 
 
“De fietssnelwegen worden ook maximaal 
geïntegreerd in de rest van het fietsnetwerk 
met comfortabele en duidelijke 
aanslutingen.” 

Edegem Vermelden bewegwijzering Staat reeds vermeld onder kwaliteitseisen 
(‘samenhang’) 

Prov. O-Vl Oversteekbaarheid E34: project ‘i’ op de kaart 
sleutelprojecten fiets betreft meerdere bruggen 
over de E34  
 

Aangepast: 
Volgens de laatste stand van zaken 
toegevoegd aan kaart en projectkaart 

Schilde Igean bekijkt mogelijkheden voor 

fietsgerelateerde subsidies (EU) in bepaalde 

gemeenten 

Opvragen bij Igean 

Brasschaa
t 

Er loopt een project m.b.t. voorkeurstrajecten 

speedpedelecs – samenwerking tussen meerder 

gemeenten: Stabroek, Essen, Kalmthout, 

Schoten, Brasschaat, … 

Opvragen 

HOOFDSTUK 7: Wegen 

Boom p.58: A12 zuid: viaduct wordt vermeld, sleuf A12 
Boom niet. 
Overkapping A12 in Boom mee in overweging te 
nemen. 

Aangepast: 
Zie: “Wegen projecten” – A12 zuid 

Borsbeek Nv wordt momenteel ‘beMERt’ maar hoeft op 
zich niet op de kaart te worden benoemd. Een 
belangrijke consequentie is wel dat de 
leefbaarheid van de kernen moet verzekerd 
blijven – ontlast worden van sluipverkeer – 
scherper in beeld brengen. 

Nemen de Nv op heden niet op in het RP. 



Wommel
gem 

P57 laatste §: bij Albertkanaal ontsluiten en E313 

in opsomming: Wommelgem, Wijnegem en 

Zandhoven toevoegen. 

Aangepast: 
Zie: “Wegen Projecten” 

Kontich Verbinding N1/N171 staat ‘als te onderzoeken’ 
opgenomen – dringt aan om dit snel op te 
pakken (zeker niet afwachten tot 2030). Het pijltje 
in de kaart staat niet helemaal correct: aan te 
passen. 

Binnen de mogelijkheden moeten we dit 
onderzoek inderdaad snel aanpakken. 
Toegevoegd in HFST 1 ‘samenhangend 
ontwikkelingskader’’ + bij projecten: 
‘regionale aansluitingswegen’ 

Rumst Complex project Rumst: Vernieuwing ontsluiting 

bedrijventerreinen Catenberg en Stuyvenberg 

vermelden en opnemen in de nota. 

Nemen de specifieke bedrijventerreinen 
(bestaande of te ontwikkelen) mee bij de 
locatiebepaling van lokale (logistieke) 
mobiliteitsknopen in de vervolgaanpak 

Kapellen p.57 – Nx: ook kern van Kapellen wordt hierdoor 
ontlast. Nx dient ook ter ontsluiting van de 
gemeenten ten oosten van de haven zoals 
Kalmthout, Essen, Wuustwezel … naar A12 
 
Stabroek: verwijst naar het Vlaamse 

regeerakkoord p.251 waar Nx wordt vernoemd. 

Voorstel om dit project sterker te omschrijven. 

Aangepast: 
Zie: “Wegen projecten” 
Toevoeging rond ontsluitend karakter Nx. 

Zandhove
n 

p.57 onderaan en p.58 bovenaan: kaart en tekst: 
onderzoeken/realiseren is niet consequent. 
ENA als geheel te onderzoeken, nu in tekst stap 
achteruit tav. vorige versie. 
 
P+R Massenhoven wordt momenteel ‘lokaal’ 
aangelegd, wat als dit later een belangrijke 
functie krijgt. 
 
Vraagt om nu alles samen te bekijken. 

 

P+R Massenhoven geïntegreerd bekijken met 

P+R De Haan en P+R Ranst. 

Aangepast 
Zie: “Wegen projecten” 
 
 
 
 
In vervolgonderzoek moeten de 
verschillende P+R’s aan Oostelijke zijde 
inderdaad geïntegreerd bekeken worden. 

HOOFDSTUK 8: Vervoer op maat 

Algemee
n 

Hoofdstuk staat nog niet op punt. Verdere 

uitwerking, verduidelijking,… nodig. 

Wordt qua structuur en opbouw 
aangepast. Invulling maakt deel uit van de 
vervolgaanpak. 

Niel Vraagt een toegankelijkheidstoets voor Vervoer 

op Maat (fysiek en financieel). 

Bij kwaliteitseisen meenemen als 
aandachtspunt. Niet toepasbaar op alle 
VoM. Werd verduidelijkt in de 
kwaliteitseisen. 

Ekeren Kaartje met aanbieders minder gedetailleerd 

weergeven, aanbieders wijzigen te snel. 

Werd verwijderd want nooit volledig 
correct en geen toegevoegde waarde. 

Zwijndrec
ht 

Waterbus hoort niet thuis bij Vervoer op Maat 

(verwijzing naar Rotterdam en watertaxi) 

➔ Watertaxi wel mogelijkheid VoM? 

Blijft voorlopig onder VoM maat staan, kan 
later qua functie wijzigen. 

Zandhove
n 

Vraagt duidelijkheid naar de engagementen van 

de verschillende partners (verwijst naar de 

aanvraag voor pilootsubsidie). Lokale besturen 

moeten weten waarop ze kunnen rekenen. 

Lopend proces binnen DMOW om dit 
verder te verhelderen 
(uitvoeringsbesluiten basisbereikbaarheid). 



Boom Kunnen de taxicheques zoals in Antwerpen 
worden uitgebreid naar andere gemeenten? 

Vraag naar Vlaamse subsidies, nu niet mee 
opnemen. 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 9: Keuzes ondersteunen 

Borsbeek Plan + “flankerend beleid” resulteert in 50/50: 

eerlijk zijn in wat daar voor nodig is. Zeggen dat 

we 60/40 halen en dat een sterk flankerend 

beleid extra nodig zal zijn om 50/50 te behalen.  

Komt nu nog te veel over als “keuze”. 

Belang van flankerend beleid werd reeds 
sterk naar voor gebracht in de conclusies 
van hoofdstuk 12. 
 
Dit werd extra benadrukt in tekst, met 
verwijzing naar de resultaten van de 
doorrekening. 

Borsbeek Vraag om dit flankerend beleid sterker te 

vertalen, ook in handvatten voor lokale 

overheden. 

Goede suggestie: nemen we op in de 
vervolgaanpak (werd benadrukt in tekst 
van dit hoofdstuk) en zal vervat zitten in 
werkstroom 1 (gebiedsgerichte 
doorvertaling, hoofdstuk 13). 
 
Zal daarnaast ook in de komende jaren 
vanuit de Vervoerregio aandacht krijgen, 
als ondersteuning t.a.v. de lokale besturen. 

Borsbeek Stimuleren van een één-ticket-systeem zou hier 

explicieter moeten worden besproken – staat niet 

meer in dit hoofdstuk 

Stond oorspronkelijk in hoofdstuk 
mobiliteitsknopen, maar werd naar dit 
hoofdstuk verplaatst op basis van deze 
feedback. 

Borsbeek Ook MaaS past hier  
 
Het lijkt beter om MaaS op een zo hoog mogelijk 

niveau aan te pakken nl. Vlaanderen, eerder dan 

regio per regio 

Stond initieel beschreven als een hefboom 
bij Vervoer op Maat, werd verplaatst naar 
dit hoofdstuk op basis van de feedback. 

HOOFDSTUK 10: Intermediaire groepen 

HOOFDSTUK 11: Halen we de 50/50? 

Rumst Terhagen is rood gekleurd en Rumst zelf groen 

in de figuur. 

Aangepast 

Borsbeek Benadrukt het belang om ook het flankerend 

beleid lokaal te vertalen. 

Werd aangevuld bij de vervolgaanpak. 

Borsbeek Vraag om trends lokaal te nuanceren en hier voor 

lokale besturen meer inzicht in te geven: detail 

inzichten per deelgebied toevoegen 

Wordt bekeken of de analyses dit 
technisch toelaten. 

HOOFDSTUK 12: Monitoring 

Lier / 
Rumst 

Fietstelpunten niet alleen op de plekken waar we 

veel fietsers verwachten maar ook andere 

locaties. 

Aangevuld, zie passage ‘fietsnetwerk’ 

HOOFDSTUK 13: Samen vooruit 

Borsbeek Akkoord met combimobiliteit op voorwaarde dat 
kwaliteit concreter in beeld komt en 
toegankelijkheid beter wordt uitgewerkt. 

Verduidelijkt in vervolgaanpak - 
werkstromen 1 (kwaliteitseisen 
concretiseren, VoM) en 3 (actieplan) dat dit 



Kwaliteit, timing nog niet concreet – in principes 
akkoord maar moet uitgewerkt worden 
(actietabel nodig)! Geldt ook voor tal van andere 
thema’s. 
Wanneer volgen de investeringen lokaal? 
 

nog aan bod zal komen vooraleer het 
Routeplan volledig is.  
 

Vervoerre
gioraad 

Participatiemomenten samenstelling moet ook 
niet-burgerbewegingen deelnemers kansen 
bieden om te participeren. Deze moeten 
rechtstreeks hun zeg kunnen doen en niet alleen 
‘via’ de meer geprofessionaliseerde 
burgerbewegingen. 

Regionale werkbanken zijn inderdaad een 
mechanisme om ook andere stakeholders 
te betrekken: adviesraden, 
mobiliteitsraden, etc. Ook niet-
georganiseerde belanghebbenden zijn 
welkom. We rekenen op de lokale 
besturen uit onze Vervoerregio om hier 
mee over te waken en actief aan bij te 
dragen. Werd verduidelijkt bij passage 
Werkgemeenschap. 

Rumst Regionale sessies snel inplannen wegens drukke 
agenda’s 

Vervolgaanpak, zal opgestart worden in de 
maand februari. 

Rumst Vraag om intergemeentelijke raadscommissies te 
organiseren i.f.v. de besluitvorming  

Akkoord -  voor te bereiden / in te 
plannen. Aangevuld in de gebiedsgerichte 
werking. 

 

3 TOELICHTING PILOOTPROJECT (E)DEELFIETSENSYSTEEM VERVOERREGIO 

ANTWERPEN 

De vooruitgang omtrent het pilootproject (e)deelfietsen wordt toegelicht aan de Vervoerregioraad. 
 

De Vervoerregioraad beslist om hier mee verder te gaan. 

 


