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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #10 

 

Datum: 4 mei 2020 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 15u00 – 17u30 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 

2. Stavaza Routeplan 2030 en gebiedsgerichte aanpak 

3. Vervoersplan 2021 

o Procesverloop 

o Ontwerpplan KN/AN De Lijn 

4. Vervoer op Maat 

o Stavaza opdracht (e)deelfietsensysteem 

o Toelichting concept OV-taxi 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 

Het verslag wordt goedgekeurd mits: 

▪ Toevoeging opmerkingen Zandhoven (schriftelijk bezorgd na Vervoerregioraad). 

2 STAVAZA ROUTEPLAN 2030 EN GEBIEDSGERICHTE AANPAK 

2.1 Stavaza Routeplan 2030 

De ontwerpversie februari van het Routeplan 2030 werd voorgesteld op de 
Vervoerregioraad van 8/2. Opmerkingen tijdens de Vervoerregioraad werden opgenomen 
in het verslag. Alle feedback werd verwerkt in de ontwerpversie van april. Persoonlijke 
comments die (achteraf) werden bezorgd zullen nog apart beantwoord worden. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Vanuit de Vervoerregioraad wordt gevraagd om ook inzicht te bieden in het 

versiebeheer en aanduiding van versie (naast maand) aan te geven. (Routeplan 

ontwerpversie april 2.1). 

2.2 Gebiedsgerichte aanpak 

De laatste stand van zaken omtrent het gebiedsgerichte traject werd toegelicht door Simon 
Neyt (Manager Team Vervoerregio Antwerpen). 

Onder impact van COVID-19 worden de vooropgestelde werksessies omgevormd naar 
digitale meetings. De aanpak en invulling worden hierdoor aangepast. De timing van het 
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gehele project wordt wel maximaal behouden. De vooropgestelde datums worden 
gaandeweg aangepast naarmate de situatie rond COVID-19 evolueert. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ De waarnemende leden vragen om ook als waarnemend lid mee uitgenodigd te worden 

voor de lokale sessies. Zij zullen uitnodigingen voor de komende sessies ontvangen en 

inzage krijgen in de documentatie van de eventueel afgelopen sessies. 

▪ De werksessies zijn, zoals voorgaande lokale sessies, zowel ambtelijk als politiek. 

▪ De Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen vragen hoe de betrokkenheid van de 

Provincies voorzien wordt in dit traject.  

Provincie Antwerpen werd hier reeds uitgenodigd voor de voorbereiding van deze 

werksessies, de Provincie Oost-Vlaanderen sluit aan bij de sessie van cluster 5 (Beveren 

en Zwijndrecht). 

▪ Er worden in dit traject ook (regionale) werkbanken voorzien. Vanuit de 

Vervoerregioraad wordt de vraag gesteld om hier ook voldoende aandacht te voorzien 

voor gemeenteraden, lokale mandatarissen,… Voorlopig is het moeilijk in te schatten 

hoe dit georganiseerd kan worden (gezien de COVID-19 situatie), dit aandachtspunt 

wordt meegenomen in de voorbereiding. 

3 VERVOERSPLAN 2021 

3.1 Procesverloop 

De context en verloop van dit proces werden door Simon Neyt (Manager Team 
Vervoerregio Antwerpen) toegelicht. Hiervoor verwijzen we graag naar de presentatie.  

Er werd benadrukt dat het gaat om een ontwerpplan dat tijdens deze vergadering een 
eerste keer integraal op de Vervoerregioraad kon worden aangekaart. De definitieve 
besluitvorming rond dit plan wordt voorzien in het najaar 2020. Het plan zelf zal pas 
ingevoerd worden eind 2021. Het Vervoersplan 2021 moet een eerste opstap betekenen 
richting het Routeplan 2030 (mag niet conflicteren), rekening houdende met de 
randvoorwaarden die aan het plan 2021 werden verbonden (budgetneutraal, met 
bestaande infrastructuur en bestaand rollend materieel). 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Borgerhout geeft aan dat er verwarring is rond de rol van De Lijn vs. die van de 

Vervoerregioraad. Naar beslissing toe wordt gevraagd om de rol van de 

Vervoerregioraad in de besluitvorming duidelijk te expliciteren, met verwijzing naar 

juiste decretale basis. 

De Lijn is exploitant van het kern- en aanvullend net lijnen en formuleert vanuit die 

ervaring voorstellen. De Vervoerregioraad moet een formeel advies verlenen over het 

kernnet aanbod, de eindbeslissing hiervoor ligt bij de Vlaamse Regering.  Het aanvullend 

net wordt beslist door de Vervoerregioraad zelf.1 Het ambtelijk team Vervoerregio 

 
1 Decreet Basisbereikbaarheid artikel 8: Binnen de krijtlijnen van het regionaal mobiliteitsplan heeft 
de vervoerregioraad, ondersteund door de mobiliteitsregie, de volgende taken: 
[…] 3° het aanvullend net en het vervoer op maat bepalen en advies geven over het treinnet en het 
kernnet; […] 
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Antwerpen zorgt mee voor de procesondersteuning en zal het onderdeel Vervoer op 

Maat uitwerken. 

▪ Borsbeek benadrukt dat het Vervoersplan een vaag verhaal blijft zonder helder 

kostenplaatje, duidelijke keuzes en een weergave van consequenties (kostprijs, effect). 

Er is niet voldoende vooruitgang t.o.v. de vorige versie en nood aan meer draagvlak. 

Simon Neyt benadrukt dat dit de eerste maal is dat het plannen plenair op de 

Vervoerregioraad wordt voorgesteld, mede op basis van bilaterale gesprekken en 

werksessies die hieraan vooraf gingen. Dit moet verder onderbouwd worden, zowel 

financieel als in het zoeken naar gedragen oplossingen. Het doorrekenen door De Lijn 

van dit plan is daarin een eerstvolgende stap. 

▪ Borsbeek stelt zich de vraag of het budgetneutraal bijsturen van OV wel wenselijk is. Plan 

wordt nu voorgesteld als budgetneutraal maar er wordt verduidelijking gevraagd over 

wat als ‘neutraal’ beschouwd wordt. 

Er wordt aangegeven dat er toch reeds stappen voorwaarts kunnen worden gezet met de 

ingrepen in het plan 21. Dit zal nog bijkomend inzichtelijk gemaakt worden.  

Men streeft met het nieuwe vervoersplan de strategie van basisbereikbaarheid na. Het 

huidig voorstel tot basisscenario is opgemaakt in dialoog met de betrokken lokale 

besturen vanuit vragen waar vervoerspotentieel zit, welke vragen er leven, waar treinen 

rijden, etc.  

Parameters die mee het budget bepalen zijn de frequenties en km’s (zelfde 

exploitatiebudget) de vereiste infrastructuur (plan gaat uit van bestaande infrastructuur), 

het vereist rollend materieel (plan gaat uit van de bestaande bussen en trams), etc. 

▪ Als blijkt dat de 50/50 doelstelling voor Antwerpen niet wordt gehaald met dit budget, 

wordt dan het budget bijgestuurd of de doelstelling? 

Met het Vervoersplan 2021 zullen we de 50/50 doelstelling niet halen. Om 50/50 te 

halen, zullen de ambities die geformuleerd staan in het Routeplan 2030 behaald moeten 

worden. Dit zal vanzelfsprekend niet in een budget neutrale context (zoals die voor het 

plan 2021) mogelijk zijn. 

De Vlaamse regering heeft wel de 50/50 modal shift onderschreven. Vanuit de 

Vervoerregio blijft de vraag bestaan om het openbaar vervoer op te waarderen en extra 

middelen te voorzien bovenop dit budgetneutraal plan. 

▪ Er wordt verwezen naar het Vervoersplan als een zeer stedelijk verhaal.  

Er wordt benadrukt dat het een plan is voor de volledige Vervoerregio. Gezien dit plan 

zich baseert op vervoerspotentieel, gaat veel aandacht uit naar de metropolitane zone. 

Toch voorziet het plan ook in een busnetwerk voor de hele regio. Een aantal 

vervoersvragen in de meer landelijke gebieden zullen echter meegenomen worden in 

het Vervoer op Maat aanbod (dat tegemoet moet komen aan vervoersvragen die te laag 

zijn om een KN/AN lijn voor te voorzien). 

▪ Het vervoersplan gaat uit van een naadloze overstap, hoe wordt deze concreet 

gedefinieerd? 

Het wordt belangrijk om dit mee te nemen in de communicatie en concreet te maken hoe 

we deze overstap voorzien qua wachttijd e.d. Een werkgroep die wordt voorgesteld om 
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de kwalitatieve implementatie van het Vervoersplan 2021 te voorzien moet dit mee 

opnemen. 

▪ Hoe beïnvloeden wijzigingen in de NMBS dienstregeling het naadloos overstappen voor 

kernnet en aanvullend net? 

Het is de bedoeling dat kernnet en aanvullend net goed aansluiten op de treinritten. Dit 

wordt zo veel mogelijk gegarandeerd, bij aanpassingen van dienstregelingen moeten 

wel alle factoren in rekening genomen worden. 

▪ Vervoer op Maat moet eerst op punt staan voor we buslijnen beginnen afschaffen. Het 

laatste agendapunt gaat hier al verder op in en er wordt al sterk aan gewerkt. 

▪ Volgend op de communicatie acties door reizigersorganisatie TreinTramBus richting 

politieke vertegenwoordigers in onze Vervoerregio, zal een gesprek op korte termijn 

volgen om verdere afspraken te maken over hun betrokkenheid en de wijze van 

samenwerken. De Vervoerregioraad vraagt hier terugkoppeling rond te verkrijgen. 

▪ Er worden vragen gesteld bij de rol van de Werkbank die voorzien wordt: die blijft 

ontransparant en er is veel onduidelijkheid over aanwezige actoren e.d. De 

Vervoerregioraad benadrukt de vraag om gemeenteraden, districtsraden,… te 

betrekken in het proces aangezien die veel expertise kunnen inbrengen. 

▪ Indien de inhoudelijke goedkeuring op niveau van de Vervoerregioraad gebeurt, is dit 

dan bij consensus of bij meerderheid? 

Dit gebeurt bij consensus. Indien deze consensus niet behaald is, wordt dit terug 

voorgelegd op het Dagelijks Bestuur en kan een nieuw voorstel tot beslissing via  

meerderheid beslist worden. 

▪ De Vervoerrregioraad vraagt om in het besluitvormingsproces zeker de mogelijkheid te 

hebben om deze plannen mee te delen op de gemeenteraad. Hier moet toegewerkt 

worden naar een duidelijke timing zodat dit op de verschillende gemeenteraden kan 

ingepland worden. 
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De Vervoerregioraad komt tot volgende procesbeslissingen omtrent het Vervoersplan 2021 
en de verdere aanpak van dit plan met aandacht voor bovenstaande vragen en 
bedenkingen: 

1. De Vervoerregioraad Antwerpen gaat akkoord met het voorstel om het participatief 

proces n.a.v. het Vervoersplan 2021 minstens gedeeltelijk te organiseren vanuit een 

aparte Werkbank. 

2. De Vervoerregioraad Antwerpen gaat akkoord met het voorstel om een ‘werkgroep 

implementatie Vervoersplan 2021’ op te richten die mee waakt over en ondersteuning 

biedt bij de implementatie van het plan. 

3. Een aantal van de niet budget neutrale wensen waar draagvlak voor bestaat binnen de 

Vervoerregioraad, kunnen mee opgenomen worden in het formeel advies van de 

Vervoerregioraad Antwerpen richting de Vlaamse Regering. 

4. De Vervoerregioraad beslist om de inhoudelijke goedkeuring van het Vervoersplan 

2021 te nemen op niveau van de Vervoerregioraad. Conform de regelgeving (decreet 

Basisbereikbaarheid, artikel 8) zal die goedkeuring uit volgende onderdelen bestaan: 

a. Een formeel advies als Vervoerregioraad rond het kernnet 

b. Een beslissing als Vervoerregioraad rond het aanvullend net 

3.2 Ontwerpplan KN/AN De Lijn 

Stefan Vanden Abbeele (Vervoerregiomanager De Lijn) geeft een kort overzicht van het 
huidige Vervoersplan 2021. We verwijzen hiervoor opnieuw naar de presentatie en het 
vooraf doorgestuurde excel document. 

De politiek voorzitter benadrukt dat alle bekommernissen zo goed mogelijk werden 
meegenomen en ook opgenomen in de documentatie. Het voorstel is opgesteld vanuit de 
logica in het decreet basisbereikbaarheid. Er zijn zeker nog bekommernissen naar 
wijkverbindingen, daar komt vervoer op maat ook ingezet worden om deze buurten te 
ontsluiten. Het is niet de bedoeling dat elke buurt een bus krijgt per kwartier, wijkontsluiting 
met vervoer op maat en overstap naar een performant net. We zullen dit continu moeten 
bijsturen op basis van de reële vraag. 

Er wordt gevraagd om alle lokale suggesties die nog werden gemaakt (zie hieronder) mee 
te nemen in het vervolgtraject: 
 
▪ Niel wil benadrukken dat er te weinig feedback was na de gemeentelijke sessies rond 

het Vervoersplan met De Lijn. Er werd geen rekening gehouden met de gegeven 

feedback. 

Er werd steeds gekeken naar het vervoerspotentieel van de verschillende voorstellen. 

Waar onvoldoende potentieel is voor een reguliere lijn, wordt dit zo veel mogelijk 

meegenomen in de discussie rond vervoer op maat. 

▪ Schilde vraagt naar een overzicht van de wijzigingen per gemeente (t.o.v. het huidig 

aanbod) en wil graag de reservelijst mee opnemen in de doorrekening. 

Deze reservelijst wordt inderdaad mee opgenomen en op basis van de resultaten van de 

(financiële) doorrekening wordt dit besproken. Een overzicht van wijzigingen per 

gemeente zal nog bezorgd worden. 
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▪ Borsbeek benadrukt dat er vragen zijn bij de invulling van basisbereikbaarheid. Wanneer 

de basisbereikbaarheid daalt in een aantal regio’s mist dit toch zijn doel. Er is geen 

duidelijk overzicht momenteel waar het nu verbeterd en waar het verslechterd. Het 

gevoel leeft dat er vooral achteruitgang is in de rand rond Antwerpen. 

Een overzicht van wijzigingen per gemeente zal nog bezorgd worden. Het verschil tussen 

de huidige situatie, de situatie 2021 en de doorkijk richting 2030 zal concreter uitgewerkt 

worden ter voorbereiding van de volgende Vervoerregioraad omtrent dit onderwerp. 

▪ Duidelijkheid over de frequentie in de weekends: 

o Daluurfrequentie is richtinggevend voor zaterdag 

o Avondfrequentie is richtinggevend voor zondag 

o Hangt sterk van lijn tot lijn af maar zal verder uitgewerkt worden en meer 

informatie over gegeven worden. 

▪ Wanneer wordt de real-time informatie aan haltes concreet gerealiseerd? Dit is 

essentieel om mensen goed te informeren en er wordt telkens aangegeven dat men hier 

mee bezig is. 

Dit wordt ook binnen De Lijn als belangrijk pijnpunt aangeduid en wordt sterk werk van 

gemaakt. De urgentie hierrond zal blijvend aangehaald worden door de 

Vervoerregioraad. 

▪ Boechout: Tangentiële noden worden niet voldoende ondersteund. Vanuit Wijnegem 

kan men wel richting UZA, vanuit Boechout of Hove niet. 

Overstap zal inderdaad nodig zijn. Boechout/Hove heeft een verbinding met Mortsel. Van 

daar is er een frequente verbinding richting UZA. 

▪ Ekeren: Missen in het plan de verbinding tussen de wijken Ekeren en Mariaburg (richting 

Brasschaat). Graag duidelijke motivering voor de keuze om lijn 1640 niet langs de route 

van vroeger 730 te laten lopen i.v.m. Mariaburg Ekeren. 

Er is momenteel een lijn vanuit Ekeren richting Brasschaat over de Veltwijcklaan die 

opgewaardeerd wordt, in Mariaburg speelt het station een ontsluitende rol en ook op de 

Kapelsesteenweg worden lijnen voorzien. 

▪ Niel: Reguliere lijn in centrum niet meteen nodig maar dan wel de vraag om hier vervoer 

op maat te krijgen. Ook bediening van gemeentelijk zwembad Aartselaar zou hier met 

vervoer op maat ingevuld moeten worden. Betere bereikbaarheid van UZA is ook een 

vraag vanuit Niel, Buslijn voorzien vanuit Hemiksem en Schelle, bovendien om het 

kwartier een buslijn van Schelle naar Niel. 

▪ Borsbeek: Valt het toegankelijk maken van perrons, bv. in Berchem, onder deze 

budgetneutraliteit of is dit een investering voorzien in andere budgetten? Indien dit niet 

wordt aangepakt stoppen in Berchem heel wat lijnen aan een ontoegankelijke halte. 

Overstap in Berchem is ok als de frequentie voldoende is maar niet als niet alle mensen 

hier comfortabel kunnen overstappen. 

Budgetneutraal gaat over exploitatiemiddelen, niet over investeringen. De specifieke 

case van Berchem is wel een zeer moeilijke oefening. 

▪ Voorgaande vragen rond buurgemeenten Borsbeek (Wommelgem / Boechout / Mortsel 

/ Deurne / …) blijven openstaan. Willen dit hier signaleren maar kan in verder overleg 
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met de Vervoerregio en De Lijn opgenomen worden. Borsbeek benadrukt dat we er nog 

niet zijn. 

▪ Zandhoven: Wil graag bezorgdheid uitdrukken over de grensgemeenten en 

afstemming met aanpalende vervoerregio’s. Specifiek voor Zandhoven gaat het hier 

over lijnen die nu als alternatief via Grobbendonk kunnen maar dit moet worden 

afgestemd met Vervoerregio Kempen. 

Specifieke vragen zijn overgemaakt aan Vervoerregio Kempen. Algemeen is overleg met 

omliggende Vervoerregio’s gaande, ook richting Waasland. 

▪ Beveren: Kan buslijn Beveren-Kruibeke meegenomen worden in de doorrekening. 

Volgens Beveren voldoende potentieel voor AN. 

Ligt voornamelijk op grondgebied Vervoerregio Waasland. Kan zeker mee doorgerekend 

worden (vraag  ook gesteld in Vervoerregio Waasland) maar moet bekeken hoe dit 

financieel dan uitgewerkt dient te worden. 

▪ Mortsel: Verdwijnen van tram 7 en de verschraling van het OV-aanbod blijft voor Mortsel 

een fundamenteel probleem. Mortsel dringt daarom aan op verder overleg om dit uit te 

klaren (met eventueel ook andere gemeenten) voor er verdere stappen worden 

genomen. Mortsel blijft dit een groot probleem vinden, vooral de 

capaciteitsvermindering van 20%. 

Vraag van tram 7 is reeds sterk bestudeerd. Het behouden van de huidige tram 7 (in het 

nieuwe plan verlengen van T12) betekent een volledige verschuiving van het tramnet 

gezien de logistieke factoren zoals beschikbare tramstellen. Indien dit wordt 

meegenomen in de huidige context kan er niet veel verschoven worden in het huidige 

net. Hiervoor wordt bilateraal vervolgoverleg voorzien. 

▪ Borsbeek benadrukt nogmaals dat overstappen hier dan niet meteen een probleem 

hoeft te zijn maar dat deze overstapfaciliteiten drastisch moeten verbeteren (ook voor 

minder mobielen, ouderen,…). Borgerhout sluit zich hier bij aan. 

▪ Borgerhout vraagt om naar de actieradius van deze overstaplogica te kijken. Moeten 

overstappen richting centrum op bv. 3 km van het centrum is niet logisch. 

▪ Lier: Vraag naar meer cijfergegevens om bepaalde keuzes in het net te onderbouwen. 

Scangegevens zijn voorhanden, telgegevens niet. Problematiek Herderin: Telgegevens 

geven aan dat dit veel opstappers telt dus daarom voorstel voor de verlenging van lijn 

1420. 

Scangegevens kunnen niet absoluut gebruikt worden maar geeft wel een indicatie over 

trends en relatieve verhoudingen. Deze zijn ook meegenomen in de opmaak van het 

plan. De specifieke vraag rond verlenging 1420 zit in verder onderzoek. 

▪ Borgerhout: In 2017 werd lijn 31 geschrapt. Worden de haltes in de Collegelaan in 

Borgerhout opnieuw bediend? Dit is mogelijk mits een omleiding van bus 33. 

Het omleiden van deze lijn 33 gaat in tegen basisbereikbaarheid en het creëren van snelle 

lijnen. Voor deze wijk zal Vervoer op Maat een oplossing moeten bieden. 

▪ Nieuwe lijn 1133 in Schelle: Wordt er dan infrastructuur voorzien op een bepaalde halte 

waar, bijvoorbeeld, fietsen kunnen gestald worden? En hoe wordt de verbinding gezien 

tussen Niel en deze nieuwe lijn die UZA en intergemeentelijk zwembad aandoet? 
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Wat betreft infrastructuur aan haltes en verdere uitbouw blijft dit een taak van de (lokale) 

wegbeheerder en de gemeenten. Vraag naar fietsenstallingen zal dus richting Schelle 

zijn. Lijn Niel richting Schelle-Hemiksem-Antwerpen om de 15 min. en deze kruist in 

Schelle de lijn die naar intergemeentelijk zwembad en UZA rijdt (elk uur). 

▪ Vanuit Niel is een overstap op deze lijn nodig. Naar UZA een probleem vanuit 

toegankelijkheid voor oudere en minder mobiele mensen. Naar het zwembad is deze 

overstap voor schoolgroepen ook niet evident. 

Het is niet mogelijk om in elke individuele nood te voorzien. Het blijft van belang dat de 

overstappunten goed worden uitgebouwd en we als Vervoerregio en de verschillende 

gemeenten eraan werken om hier kwaliteit te bieden. Om doelgroepen met specifieke 

noden te kunnen verder helpen zal hier ook Vervoer op Maat moeten worden ingezet. 

▪ Borgerhout: Gekende bezwaren in verband met, o.a., huidige lijn 24 en knip lijn 8. Deze 

werden ook per mail overgemaakt. 

▪ Malle: Vervoerregio Kempen communiceerde dat lijn 1147 in de spits om de 7 minuten 

zou rijden. In de huidige plannen die bezorgd werden staat om de 15 minuten. 

▪ Borsbeek: afschaffen van bus 19 in een deel van Deurne en Borsbeek is naar deze wijk 

een probleem. 

De Vervoerregioraad benadrukt dat ook de reservelijst moet worden meegenomen in de 
doorrekening. Er zal hierbij wel telkens gekeken worden naar het vervoerspotentieel. 

 

De Vervoerregioraad komt tot volgende procesbeslissing: De Vervoerregioraad gaat 
akkoord om het huidig basisscenario voor het kern- en aanvullend net (incl. de reservelijst) 
te laten doorrekenen door De Lijn. 

Het betreft GEEN definitieve goedkeuring van het plan zelf: over de gemaakte keuzes in het 
huidig plan werd nog geen goedkeuring gevraagd. Dit zal pas kunnen plaatsvinden ná de 
financiële doorrekening. 

4 VERVOER OP MAAT 

4.1 Stavaza opdracht (e)deelfietsensysteem (2.07.00) 

De selectieleidraad voor het (e)deelfietsensysteem werd meegestuurd. Dit document werd 
nog onderworpen aan een laatste juridisch nazicht, waarna het door Lantis (als 
aanbestedende overheid) in de markt geplaatst zal worden. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Timing? 

Blijft overeind zoals oorspronkelijk gecommuniceerd. Na de selectiefase, zal een bestek 

gedeeld worden net voor de zomer. De definitieve gunning is voorzien in het najaar 

2020. Het systeem zelf wordt in samenspraak met de exploitant operationeel gemaakt 

in het voorjaar van 2021. 

▪ Duidelijkheid over grootorde van de kost? 

Hier wordt volop naar gekeken. Wordt nog steeds geschat op eerdere 

gecommuniceerde kosten richting gemeenten van 30.000 à 40.000 euro per jaar. 
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▪ Locaties? 

De locatiebepaling van de mobipunten maakt onderdeel uit van het gebiedsgerichte 

concretiseringstraject n.a.v. het Routeplan 2030 (in samenspraak met de lokale 

besturen). De locaties voor lokale knopen en buurtknopen zal nadien opgenomen 

worden in het bestek voor de deelfietsenaanbieders. 

4.2 Toelichting concept OV-taxi 

Naast het deelfietsensysteem wordt ook werk gemaakt van OV-taxi als tweede pijler in het 
Vervoer op Maat. Deze bouwsteen is een belangrijk sluitstuk van het gelaagd netwerk, 
vandaar de ambitie om hier ook op korte termijn mee aan de slag te gaan. Simon Neyt 
(manager Team Vervoerregio Antwerpen) licht het concept toe a.d.h.v. de presentatie. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ DeWaterbus behoort tot het Vervoer op Maat? 

Vooralsnog wordt de financiering van DeWaterbus gegarandeerd door de Vlaamse 

Regering. Dit aanbod maakt conceptueel deel uit van het Vervoer op Maat concept, 

maar de financiering gebeurt naast de Vervoer op Maat enveloppe. Over de exacte 

omvang van die financiële enveloppe (per Vervoerregio) is overigens nog geen besluit 

genomen door de Vlaamse Regering. 

▪ Gaan de ritopdrachten via de mobiliteitscentrale? 

Er zal inderdaad in een platform voorzien worden dat optimale ritten moet dispatchen 

aan beschikbare chauffeurs (vervoerders). 

▪ Het concept zit goed in elkaar maar er zijn nog vragen bij het financiële plaatje. Dit mag 

het ambitieniveau echter niet temperen. 

Het klopt dat dit financieel nog bekeken moet worden, maar de ambitie ligt hoog. Op 

vlak van Vervoer op Maat willen we absoluut een aantal oplossingen operationeel 

hebben op het moment dat het Vervoersplan 2021 (KN/AN) door De Lijn wordt 

ingevoerd. 
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5 BIJLAGE 

5.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst x 

Bauwens Dirk Schilde x 

Boelaert Filip MOW  

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Christiaen Koen NMBS x 

Cockhuyt Mathieu VVSG  

Cordy Paul district Antwerpen  

De Cordt Marc Zoersel  

De Ranter Paul district Hoboken x 

De Ridder Annelies AWV  

De Ryck Johan Ranst x 

De Saegher Bruno district Berchem x 

De Wit Sophie Aartselaar  

Demartelaere Sarah Stabroek x 

Derkinderen Koen Antwerpen x 

D'Hulster Steve Mortsel x 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom  

Fonteyn Goele Brasschaat  

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen x 

Frans Rik Stabroek x 

Geelen Willem Antwerpen x 

Geens Joris Zandhoven x 

Geeraerts Carl district Bezali x 

Goeminne Jurgen St-Niklaas x 

Goyvaerts Rudi Boechout x 

Helsen Alex Wommelgem x 

Helsen Koen Kapellen x 

Huet Kathleen Vervoerregio Antwerpen  

Jansen Michel Hoogstraten x 

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen x 

Jessica da Paixão Vervoerregio Antwerpen x 

Kennis Koen Antwerpen x 

Lambrecht Bart Aartselaar x 

Laurijssen Hans AWV x 

Lauwers Marian Borsbeek x 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

Lux Wim Provincie Antwerpen x 

Luyckx Rit Wuustwezel x 

Maaike De Rudder Sint-Gillis-Waas x 

Meyvis Jenne Hemiksem x 

Michiel Johnson Vervoerregio Antwerpen x 

Nuytemans Marc Vervoerregio Antwerpen x 

Palinckx Koen district Ekeren x 
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Peeters Eline Brecht x 

Quick Brigitte Essen x 

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten x 

Rottiers Geert Schelle  

Segers Ben district Borgerhout x 

Sekeris Tjerk district Deurne x 

Simon Neyt Vervoerregio Antwerpen x 

Simons Wendy district Merksem  

Spiessens Luc Willebroek  

Timmermans Birre Edegem x 

Vaganee Guido VVSG  

Van Berckelaer Dis Borsbeek x 

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht x 

Van den Abbeele Stefan De Lijn x 

Van den Bergh Jef Kalmthout x 

Van der Velde Bart Niel  

Van Looy Sanne Malle x 

Verhoeven Rudy Lint  

Verhulst Olivier Schilde x 

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen  

Volckaerts Koen Hove x 

Wevers Willem Kontich x 

Wollants Bert Lier x 

Wynants Ivo Wijnegem  

Leemans Bart Niel x 

Kenis Christien Wuustwezel x 

Vermeiren Dirk Antwerpen x 

De Bock Hans Beveren x 

Van Cutsem Iris Zandhoven x 

Wuyts Kristin Vervoerregio Antwerpen x 

Preneel Marij Borgerhout x 

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen x 

Sysmans Mil Wijnegem x 

Muys Nele Brasschaat x 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen x 

Van der Coelden Kris St-Gillis-Waas x 

Troch Anne Niel x 

Gommeren Annika Brasschaat x 

 


