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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #12 

 

Datum: 15 december 2020 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 15u00 – 17u30 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 

2. Vervoer op Maat 

3. Stand van zaken Vervoersplan 

4. Varia 

o BFF-wijzigingen Ranst 

o Planning 2021 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 

De verslagen van de Vervoerregioraad van 4 mei 2020 en 26 oktober 2020 worden 

goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 

2 VERVOER OP MAAT 

De conceptnota Vervoer op Maat voor de Vervoerregio Antwerpen, zoals voorafgaand aan 

de vergadering doorgestuurd, wordt voorgesteld door het studiebureau a.d.h.v. de 

begeleidende presentatie. 

 

Vragen en opmerkingen: 

 

A-flex 

▪ De politiek voorzitter benadrukt dat het Vervoer op Maat op  basis van reëel gebruik (en 

bij uitbereiding het aanvullend net) zal worden bijgestuurd: indien er veel transport 

voorzien is op een bepaalde as, moet opnieuw bekeken worden of deze verbinding niet 

in aanmerking komt voor aanvullend net. Als er collectieve stromen met voldoende, 

structureel vervoerspotentieel zijn moeten deze stromen hoger in het gelaagd netwerk 

opgevangen worden. 

▪ A-flex nacht kan verschillende diensten bevatten en kan bijvoorbeeld op termijn ook 

voor mensen in nachtshiften dienst doen. 
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▪ Wuustwezel benadrukt dat het goed is dat de gebruiker niet enkel naar de 

dichtstbijzijnde halte wordt gebracht maar in sommige gevallen een rechtstreekse 

verbinding met VoM mogelijk is. 

▪ De opmaak van de ‘blinde vlekken’ kaart in het rapport is gebaseerd op de plaatsen die 

op meer dan 800m van een halte verwijderd zijn. Er wordt echter door het studiebureau 

benadrukt dat deze 800m slechts een richtwaarde is om verder over in dialoog te gaan 

met de uiteindelijke aanbieders. Borgerhout merkt hierbij op dat bij deze halteafstand 

geen onderscheid gemaakt wordt tussen landelijk en stedelijk gebied. De politiek 

voorzitter vult aan dat ook in stedelijk gebied de nabijheid voldoende aanwezig moet 

zijn. 

▪ Zoersel haalt aan dat vanuit DAV, Handicar in Zoersel een goed functionerend systeem 

is. Vanuit de dispatching wordt daar nu een zeer persoonlijke service aangeboden en is 

dit een zeer laagdrempelig initiatief is. Hoe kan deze dispatching aan dit verhaal van A-

flex gekoppeld worden? 

Deze vraag moet verder bekeken worden in functie van een zo goed mogelijke 

integratie. De kans op wisselende chauffeurs in dit systeem stijgt inderdaad maar in het 

kader van dit vervoer moet rekening gehouden worden met aangepaste voertuigen 

waardoor niet alle voertuigen en chauffeurs in aanmerking komen en deze wisseling 

dus al kleiner zal zijn. Het is een punt om rekening mee te houden en de aanbieders 

moeten hier ook correct voor opgeleid zijn. Mensen met een indicatiestelling zullen dus 

wel zeker bediend blijven en behouden hun recht op dit type van Vervoer op Maat, 

enkel zal dit anders (efficiënter) georganiseerd worden. 

 

▪ Brasschaat stelt de vraag hoe er zekerheid kan zijn dat de lijnen Brecht-Klina en 

Kalmthout-Klina opgenomen worden in dit A-flex systeem en niet geweigerd worden 

door de mobiliteitscentrale? Deze lijnen zijn niet mee opgenomen in aanvullend net 

maar er worden wel garanties gevraagd dat deze opgenomen worden in het A-flex 

systeem.  

Alle mobiliteitsvragen moeten beantwoord worden. Waar reguliere lijnen aanwezig zijn 

wordt dit door het reguliere openbaar vervoer opgevangen. Mobiliteitsvragen die niet 

door dit reguliere net kunnen worden opgevangen moeten ook beantwoord worden, 

het zal van de specifieke vraag afhangen welk systeem en tarief van toepassing is en of 

dit dan over een rechtstreeks verbinding kan, dan wel van halte tot halte. 

 

▪ Borgerhout vraagt of er een kaart ter beschikking is met de afdekking van het openbaar 

vervoer aanbod over de woonzones. 

Deze kaarten zijn ter beschikking en zal bezorgd worden. 

 

▪ Kalmthout stelt de vraag of er met vrijwilligers gereden zal worden in A-flex. 

Alle aanbieders van vandaag moeten aanbieders kunnen zijn in het Vervoer op Maat. Er 

zijn, binnen het verhaal van het A-flex systeem, wel enkele verplichtingen waar aan 

voldaan zal moeten worden om als aanbieder in aanmerking te komen. 

 

▪ Er wordt gevraagd welke timing voorzien wordt voor de uitrol van Vervoer op Maat. 
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De doelstelling blijft om dit samen met het KN/AN van start te laten gaan als onderdeel 

van het gelaagd vervoernetwerk. Waar mogelijk zullen eerste projecten al vroeger 

opgezet worden, zoals bij de deelfietsen. 

 

Fietsoplossingen 

▪ Is er al zicht wanner de stad Antwerpen het Velosysteem opnieuw gaat aanbesteden? 

Dit contract loopt af in 2025 en zal dan opnieuw apart aan te besteden zijn of te 

integreren zijn in het geheel. 

▪ Hoe past het verhaal van Bluebike hierin? Zij zetten ook verder in op e-bluebike. 

Bedrijven en besturen kunnen natuurlijk nog steeds een eigen systeem aanbieden maar 

dit zal dan naast het (e)-deelsysteem dat binnen de Vervoerregio Antwerpen 

aanbesteed wordt. Bluebike is overigens vrij om aan de overheidsopdracht deel te 

nemen. 

Autodelen 

▪ Voor Hoogstraten is station Noorderkempen cruciaal. Hoe wordt de verbinding van 

deelvervoer over de Vervoerregiogrens heen gezien? 

Bij 1-to-1 systemen (terug naar station Noorderkempen) kan dit uiteraard perfect. 

Andere systemen of type ritten, zoals de deelfiets in Hoogstraten laten is natuurlijk een 

andere vraag. Hier zijn wel mogelijkheden om dit met de andere Vervoerregio’s te 

bekijken. 

▪ Ranst merkt op dat P+R Massenhoven hier nog niet vermeld is. 

▪ Kalmthout merkt op dat de marktwerking van deelwagens ook in de buitengebieden 

mogelijk is als de gemeente mee investeert. 

▪ Schoten merkt op dat Poppy intussen ook actief is in het centrum van de gemeente. 

Partago is ook in de zuidrand actief. De politiek voorzitter voegt hier aan toe dat veel van 

deze aanbieders verder aan het uitbreiden zijn naar het bredere verstedelijkte gebied. 

A-flex@work 

▪ Dit zal slechts geleidelijk aan ingevoerd worden en hier zullen ook nog veel 

gesprekken met de betrokken partijen voor nodig zijn. 

▪ Op termijn zal er ook bekeken worden hoe, bijvoorbeeld, het schoolvervoer ook in dit 

systeem kan ingekanteld worden in de vorm van A-flex@school. 

▪ Is het pilootproject m.b.t. vervoer in het buitengewoon onderwijs ook betrokken in dit 

verhaal? 

Er is inderdaad het pilootproject RAKET in de Vervoerregio Antwerpen. Dit zal ook niet 

van de start mee opgenomen worden in dit VoM-verhaal, omdat Vlaams breed beslist 

werd op leerlingenvervoer bij aanvang niet meteen mee in te kantelen. 
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Exploitatieskosten 

▪ Zoersel heeft tijdens de sessies de vraag gesteld om het budget van de buurtbus 

(Zoersel-Malle-Zandhoven) op te nemen in het VoM budget omdat dit anders financieel 

niet mogelijk is. Dit wordt, na het wegvallen van subsidies, volledig gedragen door de 

deelnemende gemeenten. 

In het voorgestelde systeem worden geen buurtbus voorzien in de Vervoerregio 

Antwerpen. Dergelijke vervoersvragenn zullen opgevangen worden door het A-flex 

systeem. Indien er een grote vervoersvraag is op een bepaalde verbinding, moet deze 

in de toekomst alsnog onderdeel gaan uitmaken van het KN/AN. 

▪ Hoboken stelt de vraag wat de stand van zaken is m.b.t. tot tariefintegratie NMBS / 

VVM De Lijn in de stadszone. 

Het blijft moeilijk om dit af te stemmen tussen de verschillende partijen, dat bleek ook 

zo tijdens pogingen die de Stad Antwerpen daarrond ondernam. We rekenen erop dat 

dit zal ondervangen worden door MaaS oplossingen in de toekomst. 

▪ Wat wordt er van gemeenten verwacht qua budget inzake VoM? 

Belangrijkste aandachtspunten in budgetteringen door de gemeenten zijn: 

o Het deelfietsensysteem, zoals al eerder aangekondigd (in functie van de 

nabijheidslogica). Als referentievoorbeeld werd meegegeven dat Brasschaat +/- 

30.000 EUR voorziet op jaarbasis voor Mobit. 

o Deelauto’s waar gemeenten dit willen voorzien. De aanbieders willen hier op 

sommige plekken ook verder uitbreiden mits compensatie. De prijzen hier 

variëren sterk per aanbieder, type voertuig en o.b.v. de schaalgrootte dat men 

mag aanbieden. 

o Middelen om mobiliteitsknooppunten (vaak schakels tussen KN/AN en VoM) op 

lokaal en buurtniveau aan te pakken, al worden daar ook subsidies rond 

toegekend vanuit de Vlaamse Overheid. 

Aanbevelingen 

▪ Wanneer wordt de uitrol van de e-fiets deelsysteem verwacht? 

Is voorzien voor najaar 2021. 

▪ Er wordt opgemerkt dat voor deelauto’s subsidies ook mogelijk zijn via bijvoorbeeld 

de call lokale klimaatprojecten. 

▪ In de Provincie Limburg zou momenteel al een proefproject lopende zijn om niet 

dringend patiëntenvervoer mee in te kantelen in de mobileitscentrale. 

3 STAND VAN ZAKEN VERVOERSPLAN 

In de Vervoerregioraad van 26 oktober 2020 werd een gunstig advies verleend voor de 

operationele run van het KN/AN mits tegemoetkoming aan de beschreven 

randvoorwaarden in het advies. Naar aanleiding van de vragen die daarrond nog leven 
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wordt door het Team Vervoerregio Antwerpen en De Lijn inzicht gegeven in volgende 

zaken: 

 

Aandeel Vervoerregio Antwerpen vs. rest van Vlaanderen 

Stefan Van den Abbeele (De Lijn) licht toe dat er reeds twee berekeningen zijn doorgevoerd 

van het Vervoersplan. In de tweede berekening is een lichte stijging van de beladen 

kilometers en een lichte daling van de kosten te zien. 

Deze lichte, relatieve daling van het voorzien budget t.o.v. de andere Vervoerregio’s op 

basis van de kosten is vooral te wijten aan een stijging van de kosten in andere regio’s. De 

operationele run die ook in andere vervoerregio’s moet doorgevoerd worden, moet 

uitklaren of er nog mogelijkheden zijn om deze kosten in de andere regio’s te verminderen. 

 

Vergelijking reistijden huidig net vs. Vervoersplan 

Naar aanleiding van vragen over de reistijden van bepaalde trajecten in het nieuwe KN/AN 

werd een bijlage meegestuurd ter voorbereiding van de vergadering met de vergelijking 

van de reistijd voor enkele specifieke trajecten in het huidig net enerzijds, en het nieuwe 

KN/AN anderzijds. We kunnen dit op heden niet aanleveren voor alle theoretisch mogelijke 

trajecten in de regio, maar het geeft een eerste keer weer wat de tendensen (voor sommige 

trajecten een structurele verbetering, op andere een achteruitgang) zijn op specifieke 

trajecten die vaak ter sprake komen.  

Vragen en opmerkingen: 

▪ Trajecten die nog niet zijn opgenomen in deze vergelijking kunnen nog bevraagd 

worden. Momenteel dienen deze nog manueel berekend te worden, er wordt bekeken 

of dit ook in een digitale routeplanner kan worden opgenomen. 

▪ Brasschaat merkt op dat de verplaatsing van Maria-Ter-Heide – Antwerpen 15 tot 30 min. 

langer is en dus duidelijk geen verbetering is. 

Ranvoorwaarden 

In de werkgroep Implementatatie van het Vervoersplan werd al verder uitgewerkt wat de 

randvoorwaarden (zoals vermeld in het advies van de Vervoerregioraad) betekenen 

wanneer we die vertalen in concrete projecten. Simon Neyt (Team Vervoerregio Antwerpen) 

geeft een overzicht op hoofdlijnen (zie hierna). Verschillende projecten en acties zijn reeds 

gepland / voorzien qua financiering, andere vragen extra middelen of investeringen: 

▪ Garanties voldoende rollend materieel 

o Revisie PCC’s 

o Aankoop trams – opdrijven 60m tramcapaciteit (M4, M2, M8, M7) 

o Tram stel- en onderhoudplaatsen plan 

o Bijkomende tractiestations 

o Spoor vernieuwing i.f.v. exploitatie 
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▪ Kwalitatieve en realtime info-verstrekking 

▪ Informatiecampagnes: leesbaarheid lijnvoering 

o Digital twin in app Slim naar Antwerpen 

▪ Programma voor versnelde aanpak prioritaire knooppunten 

▪ Vervoer op Maat 

o E-deelfietsen netwerklogica 

o A-flex systeem budget verschillen 

▪ Extra capaciteitsuitbreiding van zodra mogelijk 

o HOV-buslijnen frequentie voorzien (E19 N) en opdrijven (E19 Z, E34/E313) 

o Opening Kerkstraat / Pothoekstraat 

o Andere doorstromingsprojecten tram / bus 

o Studiebudgetten voor Routeplan 2030 tramverlengingen 

▪ Pilootprojecten n.a.v. nieuw overstapmodel 

o Pilootproject overstapwaarborg (wachten op tram) aan P+R Keizershoek 

o Uitrol C-ITS en KAR 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Er werd nog geen feedback gekregen over de knooppunten. Borsbeek haalt aan dat 

hier enkele lokale knopen nog herbekeken zouden worden (omgeving militaire baan 

Wommelgem/Borsbeek). 

Alle output van de GGA-sessies wordt op heden verzameld en zal teruggekoppeld 

worden naar de gemeenten in januari 2021 voor finale review en feedback. De oefening 

rond knooppunten valt hier ook mee onder. 

▪ Boechout geeft aan dat het voorzien van extra tramcapaciteit goed is maar er blijft geen 

oplossing voor de extra capaciteit die nodig is op P+R Boechout. Beide zouden hand in 

hand moeten gaan. 

De uitbreiding van capaciteit zal inderdaad samen moeten gaan met de juiste 

voorzieningen op de knooppunten. Dit wordt ook zeker voor P+R Boechout verder 

bekeken. 

▪ Mortsel benadrukt dat dit positieve voorstellen zijn maar tram 7 verdwijnt en de 

oplevering van nieuwe trams zou een andere timing kennen. Geeft dit geen verwachte 

problemen? 

Deze problematiek is gekend en er zal verder met De Lijn in gesprek gegaan worden 

om deze problematiek zo goed mogelijk te ondervangen. 

▪ In Mortsel zijn gesprekken met De Lijn (en Vlaamse administraties) lopende om het 

Gemeenteplein aan te pakken als knooppunt. Mortsel benadrukt nogmaals dat het 

behoud (en verlengen) van tram 7 een uitdrukkelijke vraag is maar het aanpakken van 
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dit knooppunt is in de verschillende scenario’s zeer belangrijk. Zijn dit ook 

randvoorwaarden? Wat is het statuut van deze voorstellen? 

De politiek voorzitter haalt aan dat de randvoorwaarde betekent dat we een aantal 

regionale knooppunten effectief uitvoeren / in uitvoering hebben. De realisatie zal 

afhangen van de grootte en complexiteit van het knooppunt, maar Mortsel 

Gemeenteplein is één van die potentiële knooppunten. Hier zal ook als gemeenten aan 

moeten meegewerkt worden. Er moeten zoveel mogelijke concrete projecten zoals 

deze (passend in de globale visie) op tafel komen, ook voor doorstroming bijvoorbeeld. 

▪ Wanneer worden antwoorden op al deze randvoorwaarden verwacht? 

De politiek voorzitter benadrukt dat er de volgende maanden nog veel gesprekken 

gevoerd zullen worden met de Vlaamse administraties en met de Vlaamse Minister rond 

de modal shift plannen die in het Routeplan vervat zitten, waarbinnen ook 

bovenstaande randvoorwaarden vallen. Deze zullen geleidelijk aan moeten uitgerold 

worden. Het Vervoersplan is een eerst stap maar er moet, in functie van de modal shift, 

meer gebeuren. In het eerste kwartaal van 2021 zal hier al meer duidelijkheid rond 

gevraagd worden. 

▪ Wat is de timing van de realisatie van de realtime info? En hoe is dit meegenomen in de 

bredere regio? 

De Lijn geeft aan dat er grote stappen zijn gezet in de algemen realtime informatie, nu 

meer dan 90% werkende realtime gegevens. Nu worden er verder palen geplaatst, in 

eerste instantie om de verouderde realtime borden te vervangen. Het vervolg zal zijn 

om dit verder uit te breiden. Het uitzetten van borden focust nu vooral op tramhaltes, 

nog niet voor de bussen. Enkele borden aan belangrijke knooppunten in de bredere 

regio worden ook aangepakt en de realtimeinformatie is ook beschikbaar via de app. 

4 VARIA 

4.1 BFF-wijziging Ranst 

Ranst diende een voorstel tot BFF-wijziging toe om de verbinding te maken met Campus 

Vesta. Het fietspad dat nu voorzien is in het BFF wordt voorzien op de Oostmalsesteenweg 

maar is nog niet aangelegd. Ter voorbereiding werden hierrond achterliggende 

documenten meegestuurd inzake dit dossier, zo ook inzake de algemene 

goedkeuringsprocedure van dergelijke BFF wijzigingen door de VVRR. 

 

Vanuit het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het negatief advies van de BFF-

werkgroep te volgen. 

 

Beslissing: 

 

De Vervoerregioraad beslist het negatief advies te volgen en keurt de BFF-wijziging niet 
goed. 
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4.2 Planning 2021 

De planning van Dagelijks Bestuur en Vervoerregioraad voor 2021 wordt voorgelegd en 

goedgekeurd door de leden van de Vervoerregioraad. 

 

DB 11/01 14u00 – 16u00 

VVRR 03/02 09u00 – 12u00 

DB 11/03 10u00 – 12u00 

VVRR 25/03 08u30 – 11u30 

DB 10/05 14u00 – 16u00 

VVRR 25/05 14u00 – 17u00 

DB 30/06 15u30 – 17u30 

VVRR 14/07 14u00 – 17u00 

DB 13/09 14u00 – 16u00 

VVRR 29/09 14u00 – 17u00 

DB 8/11 14u00 – 16u00 

VVRR 24/11 14u00 – 17u00 

 

Vanuit het Team Vervoerregio Antwerpen zal, samen met NMBS, ook een infovergadering 

georganiseerd worden om de visie van NMBS op knooppunten (stations) toe te lichten. 

4.3 Advies Vervoersplan 

De vraag wordt gesteld of er op de Vervoerregioraad van 3 februari nog een advies wordt 

uitgebracht over het Vervoersplan en of dit dan tijdig kan worden uitgebracht voor de 

Vlaamse regering het kernnet bekrachtigt. 

 

De politiek voorzitter geeft aan dat het kernnet de bevoegdheid is van de Vlaamse regering 

en dat er hier naar alle waarschijnlijkheid reeds een beslissing over genomen zal worden. Er 

is echter in de Vervoerregioraad momenteel geen consensus over dit kernnet. Het 

aanvullend net is wel de autonome bevoegdheid van de Vervoerregioraad, maar hier leven 

geen grote tegenstrijdigheden meer rond op niveau van de Raad.  

 

De ambtelijk voorzitter benadrukt dat, gezien het geleverde werk, het jammer is dat er niet 

tot een finaal advies inzake de lijnvoering van het Kernnet gekomen wordt. 
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5 BIJLAGE 

5.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst x 

Bauwens Dirk Schilde  

Boelaert Filip MOW x 

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Christiaen Koen NMBS x 

Cissé Aïssatou district Borgerhout x 

Cockhuyt Mathieu VVSG  

Cordy Paul district Antwerpen x 

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen  

D’aes Margo Borsbeek x 

De Backer Karlien Hoogstraten x 

De Cordt Marc Zoersel x 

De Ranter Paul district Hoboken x 

De Ridder Annelies AWV x 

De Rudder Maaike Sint-Gillis-Waas  

De Ryck Johan Ranst x 

De Saegher Bruno district Berchem  

De Wit Sophie Aartselaar  

Demartelaere Sarah Stabroek  

Derkinderen Koen Antwerpen x 

D'Hulster Steve Mortsel x 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom x 

Fonteyn Goele Brasschaat x 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen x 

Frans Rik Stabroek x 

Geelen Willem Antwerpen x 

Geens Joris Zandhoven  

Geeraerts Carl district Bezali x 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen  

Goeminne Jurgen St-Niklaas  

Goyvaerts Rudi Boechout x 

Helsen Alex Wommelgem  

Helsen Koen Kapellen x 

Hendrickx Filip Departement Omgeving x 

Henquet Philippe Mortsel x 

Huet Kathleen Vervoerregio Antwerpen  

Jansen Michel Hoogstraten x 

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen  

Johnson Michiel Vervoerregio Antwerpen x 

Jonkers Annelies Kapellen x 

Kennis Koen Antwerpen x 

Lambrecht Bart Aartselaar x 

Lambrecht Gerda Hove x 
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Laurijssen Hans AWV x 

Lauwers Marian Borsbeek x 

Leemans Bart Niel x 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen x 

Lux Wim Provincie Antwerpen x 

Luyckx Rit Wuustwezel x 

Meyvis Jenne Hemiksem x 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen x 

Nuytemans Marc Vervoerregio Antwerpen x 

Palinckx Koen district Ekeren x 

Peeters Eline Brecht x 

Preneel Marij District Borgerhout x 

Quick Brigitte Essen x 

Raats Peter Zwijndrecht  

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten x 

Rottiers Geert Schelle  

Segers Ben district Borgerhout  

Sekeris Tjerk district Deurne x 

Simons Wendy district Merksem  

Spiessens Luc Willebroek x 

Sysmans Mil Wijnegem x 

Timmermans Birre Edegem  

Vaganee Guido VVSG  

Van Berckelaer Dis Borsbeek x 

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht  

Van den Abbeele Stefan De Lijn x 

Van den Bergh Jef Kalmthout x 

Van der Velde Bart Niel x 

Van Looy Sanne Malle x 

Van Thielen Toon Kontich x 

Verhoeven Rudy Lint x 

Verhulst Olivier Schilde x 

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen  

Volckaerts Koen Hove  

Wevers Willem Kontich x 

Wollants Bert Lier x 

Wynants Ivo Wijnegem  

 


