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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #13 

 

Datum: 3 februari 2021 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 9u00 – 12u00 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 

2. Routeplan 2030 

o Stand van zaken 

o Gebiedsgerichte aanpak – eerste toelichting 

3. Vervoer op Maat – eindrapport ter beslissing 

4. Varia 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 

Het verslag van de Vervoerregioraad van 15 december 2020 werd goedgekeurd zonder 

verdere opmerkingen. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Borgerhout en Mortsel vragen een korte verduidelijking over het advies dat finaal werd 

uitgestuurd richting Vlaamse regering m.b.t. KN/AN 

Het advies werd uitgestuurd naar de Minister en de Vlaams regering zoals beschreven 

in het verslag van de Vervoerregioraad van 26 oktober 2020 (en herbevestigd op de 

vergadering van december 2020). Deze communicatie zal ook ter beschikking gesteld 

worden van de politieke mandatarissen van de Vervoerregioraad. De raad heeft hier 

geopteerd om de adviesfunctie te gebruiken om een reeks bezorgdheden m.b.t. het 

nieuwe kernnet (en de implementatie ervan) te uiten t.a.v. de Vlaamse regering. In die 

zin gaf de Vervoerregioraad enkel een gunstig advies om de operationele run voor het 

voorgestelde kernnet (de eerstvolgende stap die De Lijn als operator zet in de eigenlijke 

implementatie van het Vervoersplan) op te starten. Dit met het oog op het verkrijgen van 

meer details over de gevolgen van het nieuwe kernnet voor de gebruikers. Het advies 

vraagt om de resultaten van deze run opnieuw voor te leggen aan de Vervoerregioraad 

van zodra deze door De Lijn werd afgerond. Het advies beschrijft ook een reeks 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aan een kwalitatieve uitrol van het 

nieuwe Vervoersplan tegemoet te komen. 
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2 ROUTEPLAN 2030 

2.1 Stand van zaken 

Simon Neyt (manager team Vervoerregio Antwerpen) geeft een toelichting van de stand van 

zaken m.b.t. het regionaal mobiliteitsplan ‘Routeplan 2030’. Er wordt een terugblik gegeven 

op de werkzaamheden in 2020. Daarna worden de vervolgstappen m.b.t. het Routeplan 

2030 toegelicht voor 2021.  

Het routeplan 2030 blijft de leidraad voor modal shift beleid in deze regio. De invulling van 

dit regionaal mobiliteitsplan bestaat uit: 

▪ Oriëntatienota: inventarisatie en analyse noden (analysenota) 

▪ Synthesenota: Visie (visienota) en strategisch plan (plannota) 

o Deze nota werd reeds op de Vervoerregioraad van april 2020 gevalideerd 

door de Vervoerregioraad. De gebiedsgerichte verdieping zal een 

toevoeging aan deze synthesenota zijn en, na een eerste voorstelling op deze 

Vervoerregioraad en de feedbackronde die volgt, gevalideerd worden op de 

Vervoerregioraad van maart. 

▪ Actieplan 

▪ Evaluatienota: Monitoringskader 

o Dit kader beschrijft doelstellingen en indicatoren die moeten toelaten om 

zowel de realisatiegraad van het regionaal mobiliteitsplan alsook de effecten 

op de modal shift te meten. Het kader is hieromtrent uitgewerkt, in 2021 moet 

dit leiden tot een eerste rapportering. 

In 2021 zal de focus liggen op: 

▪ Q1 afronden gebiedsgericht traject 

▪ Opstart beMERing (inhoudelijk, participatief) 

▪ Nood aan meer informeren & sensibiliseren in 2021 

▪ Schakelen naar uitvoering 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Er wordt gevraagd hoe de procedure rond het regionaal mobiliteitsplan nu verder loopt. 

Zowel gemeenteraadsleden als geëngageerde burgers hebben vragen rond het traject 

van het regionaal mobilitetsplan. Op welke manier wordt dit regionaal mobiliteitsplan 

formeel goedgekeurd? En welke informatieve en/of participatieve momenten zijn hier 

nog aan verbonden? 

Visienota (VRR#3 – 27/07/2018) en Plannota (VRR#9 – 08/02/2020) zijn reeds formeel 

goedgekeurd op de Vervoerregioraad. De verdere goedkeuring is sterk afhankelijk van 

de MER procedure en het participatie- en goedkeuringstraject voor regionale 

mobiliteitsplannen dat daarin wordt uitgewerkt. Gesprekken rond de invulling van deze 

MER procedure lopen nog tussen Departement MOW en Departement Omgeving. Van 

zodra hier duidelijkheid over is zal dit ook naar de Vervoerregioraad gecommuniceerd 

worden. 
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▪ De leden van de Vervoerregioraad vullen hierop aan dat informatieverstrekking rond de 

werking van de Vervoerregio en het regionale mobiliteitsplan voor hen relevant en 

noodzakelijk zijn naar schepencollege, gemeenteraad en bij uitbreiding betrokken 

burgers. De vraag wordt gesteld om algemene infosessies te organiseren voor 

gemeenteraadsleden en commissies 

Het Team Vervoerregio Antwerpen maakt werk van dergelijke infosessies op korte 

termijn (Q1 2021). Om het behapbaar te houden, zal met geclusterde sessies worden 

gewerkt. Daarnaast mag het ambtelijk team altijd gecontacteerd worden om 

presentatiemateriaal edm. aan te leveren of te ondersteunen bij vragen hieromtrent.  

2.2 Gebiedsgerichte aanpak – eerste toelichting 

In 2020 werden in lokale werksessies verschillende beleidsthema’s verdiept. Deze thema’s 

worden op de Vervoerregioraad een eerste maal toegelicht. Daarna wordt de mogelijkheid 

tot feedback voorzien en zullen deze thema’s opnieuw, ter beslissing, worden voorgelegd 

aan de Vervoerregioraad. De deadline voor deze feedback wordt vastgesteld op 26 februari. 

Volgende thema’s werden plenair voorgesteld door de betrokken experten van het team 

Vervoerregio Antwerpen: 

• Mobiliteitsknooppunten 

• Parkeerstrategie 

• Feederlijnen 

• Wegencategorisering 

Vragen en opmerkingen: 

Mobiliteitsknooppunten 

▪ In Wijnegem staat er geen knooppunt aangeduid aan het winkelcentrum en werd een 

regionaal knooppunt toegevoegd (zoekzone Houtlaan). Wijnegem maakt zich hier 

zorgen over en verwijst naar het huidige gebrek aan OV op deze plek en het grote 

parkeeraanbod dat momenteel al voorzien is aan het winkelcentrum. 

Het regionale knooppunt Houtlaan is inderdaad gekoppeld aan een scenario op langere 

termijn met een tramterminus in deze omgeving en een eventuele koppeling aan de 

A102. Nood aan het omschrijven van een doorgroeiscenario dat ingaat op hoe er kan 

omgegaan worden met de beschikbare parkeergelegenheid op deze plekken. 

▪ Zandhoven benadrukt dat het relevant zou zijn om een duidelijk plan van aanpak mee te 

geven hoe gemeenten hiermee aan de slag kunnen/moeten gaan. Wat moet er hiervoor 

gebeuren en wat wordt er verwacht van de lokale besturen? 

Ondersteuning voor de uitrol van deze mobiliteitsknopen is op termijn voorzien, al zal 

het eigenaarschap hierrond voor lokale en buurtknopen steeds op lokaal niveau blijven 

liggen. Het team Vervoerregio Antwerpen bekijkt steeds wat daaromtrent Vlaams breed 

vanuit het Departement MOW wordt aangereikt. Alle relevante documentatie zal ter 

beschikking worden gesteld van zodra beschikbaar. De eerste nieuwsbrief gericht naar 

de lokale besturen van de Vervoerregio Antwerpen zal hier ook informatie over bevatten. 
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▪ Aartselaar stelt de vraag of er bij buurtknooppunten geen openbaar vervoer aanwezig 

kan/mag zijn of dit eerder ondergeschikt is. Is dit een nieuwe definitie van 

buurtknooppunten? En kan een gemeente dan nog van de terminus van een bus een 

buurtknoop maken? Niel voegt hieraan toe dat dit in hun lokaal mobiliteitsplan ook 

anders werd opgevat, met buurtknooppunten als toevoeging maar (mogelijks) met 

regulier openbaar vervoer. 

Het klopt dat de definitie van buurtknopen is aangepast. In de opmaak binnen de 

Vervoerregio Antwerpen werd vooral uitgegaan van de uitstraling en het bereik van 

knooppunten om dit niveau te bepalen. Het BVR betreffende mobipunten bepaalt deze 

niveaus meer vanuit het mobiliteitsaanbod, waar buurtknopen gericht zijn op 

deelsystemen. Dit moet verder verduidelijkt en vastgelegd worden. 

▪ Vanaf wanneer wordt een kmo-zone/bedrijventerrein een lokale bestemmingsknoop? 

De knooppuntencategorisering wordt gestuurd vanuit het vervoerspotentieel inzake 

personenvervoer (alle verplaatsingstypes), tewerkstelling is dus één van de bepalende 

factoren. De kaarten geven hier nu een eerste overzicht op basis van de sessies, maar dit 

kan, op basis van lokale kennis van de gemeenten, zeker aangevuld worden. 

▪ Sinds de parking aan Noorderkempen betalend is stelt Hoogstraten vast dat er veel 

plaats is vrijgekomen. Men zou minder de overstap naar trein maken door deze 

betalende parking, heeft de NMBS daar cijfers over? 

 De NMBS geeft aan dat meerdere stationsparkings een lage bezetting hebben door de 

lopende coronacrisis. Er zal een beoordeling worden gemaakt van de bezetting van 

parking Noorderkempen, de (eventuele) nood aan bijkomende maatregelen en/of 

uitbreiding. Door de huidige omstandigheden zal dit nu echter een vertekend beeld 

geven. 

▪ Aartselaar merkt op dat de twee zwaarste kruispunten op de A12 in Aartselaar steeds 

zijn aangeduid als regionale knooppunten in de sessies. Hier is één knooppunt lokaal 

geworden en één knooppunt van verdwenen. Dit laatste is ook de plek waar AWV een 

fietsbrug zal plaatsen. Waarom worden belangrijke knooppunten na de clustersessies 

plots van statuut gewijzigd zonder feedback of duiding naar de betrokken gemeenten? 

Na verwerking en synthetiseren van alle clustersessies werden deze knooppunten toch 

als lokale bestemmingsknopen aangeduid. Het team VRA is bereid om dit verder met 

de betrokken gemeenten te bespreken. De locatie die niet werd aangeduid zal 

nagekeken worden. Het is uiteraard de bedoeling om de belangrijke plekken op A12 op 

deze kaart mee te nemen (cfr. oversteekbaarheid). 

▪ De knooppunten vragen investeringen van gemeenten. Hemiksem stelt hierbij de vraag 

of deze lijst van knooppunten ook vastlegt dat er op de geselecteerde stations 

investeringen verwacht mogen worden door NMBS. De perrons in Hemiksem zijn in 

ondermaatse staat en dit werd al meerdere malen, zonder succes, aangekaart bij NMBS. 

Schelle sluit zich aan bij deze vraag. 

De NMBS geeft aan dat (zo goed als) alle stations als Hoppin punten geselecteerd 

worden. Het vastleggen van deze knooppunten is dus geen criterium om de aanpak van 

deze stations te prioriteren. De NMBS wilt hier wel de verdere mogelijkheden bekijken 
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om stations in de regio, die niet voldoen, aan te pakken en zal hierover ook in gesprek 

gaan met het team VRA. 

▪ Aartselaar maakt de opmerking dat het knooppunt aan de kruising N171 x N177 nog 

steeds als ‘te onderzoeken’ staat aangeduid en dit in relatie met het station van Boom. 

De doortrekking van de N171 wordt echter nu reeds door AWV bestudeert. Het is dus 

belangrijk om knopen door te hakken en geen opportuniteiten te verliezen. Rumst sluit 

zich ook aan bij deze vraag.  

Inzichten o.b.v. lopende projecten als opportuniteiten voor de uitbouw van 

knooppunten moeten meegenomen worden. Beslissingen rond dergelijke ‘te 

onderzoeken pistes’ moeten doorgehakt worden o.b.v. dat soort studie onderzoek en 

kunnen leiden tot definitieve keuzes in het regionaal ambitieniveau. Er wordt 

voorgesteld om deze vraagstukken rond de A12 met de betrokken gemeenten 

nogmaals door te nemen. 

▪ Vanuit Lier zijn er ook nog enkele vragen rond de locatie van verschillende knooppunten 

(Lier Veemarkt niet voorzien, Lisp, Boomlaar). Dit wordt zowel door Lier als team VRA 

nogmaals bekeken en verfijnd. 

▪ Algemeen wordt opgemerkt dat deze knooppunten onderhevig kunnen zijn aan 

verandering door bijkomende bedrijvigheid, activiteit of infrastructuur. Het niveau en de 

plek van deze knooppunten kan doorheen de tijd veranderen. Hierin is ook een rol voor 

de lokale besturen weggelegd om mee te waken dat deze mobiliteitsknopen op de 

juiste plekken voorzien worden. 

▪ Boom vraagt wat meer duiding omtrent het opstellen van lokale mobiliteitsplannen. Er 

wordt, in het kader van de Vervoerregioraad, een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. 

Wat wordt er nog verwacht omtrent lokale mobiliteitsplannen en kunnen gemeenten 

hier mee verder gaan? 

Het is zeker nog mogelijk (en waardevol) dat lokale besturen een lokaal mobiliteitsplan 

maken. Dit kan ook intergemeentelijk. Er zijn heel wat mobiliteitsuitdagingen die lokaal 

van aard zijn en verder op dat niveau uitgewerkt kunnen worden. We rekenen er 

uiteraard op dat het regionaal mobiliteitsplan als leidraad wordt gebruikt om te 

verdiepen. Zodoende worden de lokale mobiliteitsplannen verlengstukken van de 

regionale ambities. 

Parkeerstrategie 

▪ Borgerhout voegt hieraan toe dat op knooppunten waar fietsparkeren een belangrijke 

component is ook een fietsherstelplaats dient voorzien te worden. 

Dit kan op specifieke knooppunten ingevoerd worden met aandacht voor reeds 

aanwezig lokale fietshandelaars. 

▪ Boechout benadrukt dat de capaciteit op P+R Boechout te klein is. Om de modal shift 

doelstellingen kracht bij te zetten is het van belang dat men hier vlot kan overstappen 

op OV. Hoe zal ervoor gezorgd worden dat hier meer parkeercapaciteit mogelijk is? Nu 

al een capaciteitsprobleem, hoe lossen we dit op? 

Zie verder voor antwoord. 
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▪ Kapellen zou graag, op basis van deze nota, de betrokken gemeenten langs spoorlijn 12 

bij elkaar brengen om afspraken te maken over tarifering aan stationsparkings. De nota 

die wordt voorgesteld biedt hier een kader voor. 

Zie verder voor antwoord. 

▪ Merksem vraagt of de parkeerzones/tarieven in de districten verder wordt uitgewerkt 

om de druk in de buurt rond P+R/knooppunten te ontlasten. 

Bovenstaande opmerkingen van Boechout, Kapellen en Merksem zijn terechte vragen. 

Een eerste zaak is dat er voldoende aanbod wordt voorzien. Vervolgens moet er 

gekeken worden hoe de tarifering van deze parkeerfaciliteiten moet worden opgesteld. 

Hoe verder van de kernstad, hoe goedkoper of zelfs kosteloos deze P+R faciliteiten 

moeten zijn. Dichter bij de kernstad, of in het geval van parkings die gepaard gaan met 

grote infrastructuurwerken, zal een tariefzetting bepaald moeten worden. Deze 

tariefzetting zal steeds samen bekeken moeten worden met de impact op omgeving om 

afwenteling van parkeerdruk rond deze knopen tegen te gaan. 

▪ Wommelgem vraagt of de grens van het betalend parkeren in Antwerpen door de 

districten of het stadsbestuur worden bepaald. Concreet hebben zij een vraag rond halte 

Silsburg, waar in de Van Strijdoncklaan betalend parkeren is ingevoerd  tot aan de grens 

met Wommelgem. Hier zou het echter, gezien de weinige bebouwing op deze plek, 

interessant zijn om gratis parkeren te voorzien en de overstap op de tram te faciliteren.  

Antwerpen geeft mee dat mobiliteit, en dus ook parkeerbeleid, centraal wordt bepaald 

maar steeds in overleg met de districten. Dit vertrekt vaak vanuit vraag van bewoners. 

Antwerpen zal deze concrete vraag verder bekijken maar op korte termijn zal hier ook 

bebouwing komen. 

▪ Boom heeft een gratis parking aan het station en benadrukt dat, gezien de parkeerdruk 

in deze zone, deze gratis moet blijven. 

Wegencategorisering 

▪ Het verhaal van uitzonderlijk transport ontbreekt nog en is ook in de werksessies reeds 

aangehaald. Zwijndrecht kaart hier de problemen m.b.t. uitzonderlijk transport in Burcht 

aan en wilt graag meer duidelijkheid hierover. 

Het netwerk is nu vooral opgemaakt op vlak van personenverkeer, voor vracht en 

goederen wordt dit nog verder uitgewerkt worden. Niet elke route is dus automatisch 

ook een vrachtroute. Uitzonderlijk transport en ADR zitten er nog niet in maar zullen in 

de bredere uitwerking van het thema ‘modal shift goederenvervoer’ worden 

opgenomen.  

▪ Kalmthout benadrukt dat de kruisingen met fietssnelwegen een belangrijk 

aandachtspunt zijn.  

▪ Zandhoven, Brecht en Rumst benadrukken dat indien jaagpaden als fietssnelwegen 

worden aangeduid, deze ook aan de juiste kwaliteitseisen moeten voldoen en dit met 

De Vlaamse Waterweg verder moet worden uitgeklaard. 
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Deze fietspaden moeten inderdaad voldoen aan de kwaliteitseisen en dit moet verder 

opgenomen worden met De Vlaamse Waterweg. Dit is op verschillende plekken in de 

Vervoerregio een vraag. 

3 VERVOER OP MAAT 

De nota Vervoer op Maat werd aan de leden van de Vervoerregioraad bezorgd en ter 
beslissing voorgelegd op de Vervoerregioraad. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Borsbeek vraagt of het ‘Raket’-project rond vervoer buitengewoon onderwijs hier ook 

zijn inbedding in krijgt. 

Het is de bedoeling dat dit op termijn kan ingekanteld worden. Dit zal echter stapsgewijs 

gebeuren en niet meegenomen worden in de opstartfase van het A-flex systeem. 

▪ Wilrijk vraagt naar aanleiding van deze beslissing hoe er binnen de Vervoerregioraad 

omgegaan wordt met initiatieven en vragen vanuit andere (gemeente)raden. Wilrijk gaat 

akkoord met de beslissing maar vraagt daar gekoppeld om voldoende rekening te 

houden met het schrijven richting de Vervoerregio Antwerpen m.b.t. lijn 22. 

De aanpassingen aan lijn 22 zijn gekoppeld aan het proces van het Vervoersplan 2022 

en de hertekening van het KN/AN, niet aan het concept van Vervoer op Maat dat hier 

aanvullend op zal functioneren als ‘onderste laag’ in het gelaagd OV-netwerk.  

▪ Kalmthout merkt op dat enkele woonkernen zoals Achterbroek en Nieuwmoer niet mee 

zijn opgenomen in de kaarten rond de gebiedstypologieën op p.6 van de nota en wil 

benadrukken dat deze woonkernen moeten worden meegenomen in dit verhaal. 

Deze kernen zullen inderdaad mee bediend worden binnen de parameters van het 

Vervoer op Maat. Naast de kaart op basis van de gebiedstypologieën, waar deze 

woonkernen door de opmaak van de kaart en onderliggende data onvoldoende tot 

uiting komen, zijn ook andere factoren richtinggevend voor het bepalen van de regio’s 

voor Vervoer op Maat. Deze kernen zijn wel als knooppunten opgenomen zoals ook 

verder in de nota wordt toegelicht.  

▪ Malle benadrukt dat het verhaal rond de DAV’s, en meer specifiek in het geval van Malle 

de Handicar, op dit moment nog onvoldoende duidelijk is. Het is essentieel dat de 

bestaande aanpak mee verankert wordt in dit verhaal. Het gaat hier niet enkel om de 

mobiliteitsprincipes maar ook om de zorg- en vertrouwensrelatie die gekoppeld is aan 

dit vervoer. Malle vraagt daarom de garantie dat dit kan blijven voortbestaan. Indien dit 

niet wordt aangepast wilt Malle zich onthouden van de stemming. 

▪ Zoersel en Zandhoven sluiten zich aan bij Malle en vindt de aanbeveling rond DAV’s te 

vrijblijvend geformuleerd. 

▪ Er wordt aansluitend benadrukt dat alle gemeenten in de Vervoerregioraad de 

bezorgdheden rond DAV’s die geformuleerd werden delen. Het A-flex systeem moet in 
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gang gezet worden en getrapt verder worden uitgewerkt. De huidige systemen moeten 

daarom niet overboord gegooid worden. 

▪ Borgerhout vraagt om het huishoudelijk regelement van de Vervoerregioraad 

Antwerpen te bezorgen. 

Voorstel tot wijziging rapport:  
Het huidige MAV/DAV aanbod staat dicht bij de doelgroep gebruiker. Een laagdrempelige 
en persoonlijke aanpak binnen een vertrouwensrelatie is voor deze doelgroep essentieel. 
Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor een zorgvuldige integratie van deze 
kwalitatieve dienstverlening in de verdere algemene uitwerking van Vervoer op Maat (zowel 
in de Vervoerregio Antwerpen alsook Vlaams breed). We dringen er op aan dat de nodige 
acties worden ingebouwd om zowel de dispatch medewerkers (die de ritten inplannen) 
alsook chauffeurs (die dit soort ritten uitvoeren) te begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld 
(extra) opleiding, extra voorzorgsmaatregelen (vb. indien de chauffeur effectief persoonlijke 
informatie zoals toegangscodes en/of sleutels dient te gebruiken), etc. Dit om de 
continuïteit van de huidige dienstverlening te kunnen garanderen. 
 

 

Stemming: 
 
Goedkeuring: Aartselaar, Antwerpen (stad), Antwerpen (district), Berchem, Beveren, Bezali, 
Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Deurne, Edegem, Ekeren, Hemiksem, 
Hoboken, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Lint, Malle, Merksem, Mortsel, Niel, 
Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, 
Wuustwezel, Zandhoven 
Onthouding: Borgerhout, Zoersel, Zwijndrecht 
Tegen: / 
 

4 VARIA 

4.1 Vraag Merksem 

Jari Frensch vervangt sinds januari districsschepen Wendy Simons in Merksem. Daarom 

wordt gevraagd om dit aan te passen in de adresbestanden en ook districtssecretaris Katia 

Nauwelaerts mee op te nemen. 

 

 

 

 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt - onder voorbehoud van de voorgestelde 
aanpassing het Vervoer op Maat eindrapport - goed en verklaart zich zo akkoord met de 
gekozen producten en besteding van de aan de Vervoerregioraad toegekende Vervoer 
op Maat middelen voor 2021-2024.  

Het benadrukt in deze beslissing nogmaals het belang van een goede integratie van de 
MAV/DAV’s bij de verdere implementatie van Vervoer op Maat zodoende dat de kwaliteit 
van de dienstverlening op peil blijft. 
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4.2 Stand van zaken e-deelfietsensysteem 

Lantis is momenteel bezig met het beoordelen van de offertes. In maart wordt de gunning 

verwacht. De voorbereiding op de uitrol zal afhankelijk zijn van de gekozen exploitant maar 

wordt geschat op 6 maanden. 

Vanuit de Vervoerregio zal de ruggengraat van dit systeem worden opgezet (netwerklogica). 

Voor verdere aanvullingen op dit systeem vanuit gemeenten of eventueel bedrijven zal meer 

informatie beschikbaar zijn bij de gunning. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Gaat het hier om gewone deelfietsen of e-deelfietsen? 

Het systeem zal voorzien in e-deelfietsen maar kan uitgebreid worden met gewone 
deelfietsen.  
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5 BIJLAGE 

5.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst X 

Bauwens Dirk Schilde X 

Boelaert Filip MOW X 

Bossuyt Kristof district Wilrijk X 

Christiaen Koen NMBS X 

Cissé Aïssatou district Borgerhout X 

Cockhuyt Mathieu VVSG  

Cordy Paul district Antwerpen X 

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen X 

D’aes Margo Borsbeek X 

De Backer Karlien Hoogstraten X 

De Bock Hans Beveren X 

De Cordt Marc Zoersel X 

De Ranter Paul district Hoboken X 

De Ridder Annelies AWV  

De Rudder Maaike Sint-Gillis-Waas  

De Ryck Johan Ranst X 

De Saegher Bruno district Berchem X 

Demartelaere Sarah Stabroek X 

Denisse Ronny Kapellen X 

Derkinderen Koen Antwerpen X 

D'Hulster Steve Mortsel X 

Elseviers Marc district Ekeren X 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom X 

Fonteyn Goele Brasschaat X 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen  

Frans Rik Stabroek X 

Geelen Willem Antwerpen X 

Geens Joris Zandhoven X 

Geeraerts Carl district Bezali X 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen  

Goeminne Jurgen St-Niklaas  

Goyvaerts Rudi Boechout X 

Helsen Alex Wommelgem X 

Helsen Koen Kapellen  

Hendrickx Filip Departement Omgeving  

Henquet Philippe Mortsel X 

Jansen Michel Hoogstraten X 

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen X 

Johnson Michiel Vervoerregio Antwerpen X 

Jonkers Annelies Kapellen X 

Kennis Koen Antwerpen X 

Lambrecht Bart Aartselaar X 
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Laurijssen Hans AWV X 

Lauwers Marian Borsbeek  

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

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  

Peeters Eline Brecht X 

Preneel Marij District Borgerhout X 

Quick Brigitte Essen  

Raats Peter Zwijndrecht X 

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten X 

Rottiers Geert Schelle X 

Sekeris Tjerk district Deurne X 

Spiessens Luc Willebroek  

Sysmans Mil Wijnegem X 

Timmermans Birre Edegem X 

Vaganee Guido VVSG X 

Van Berckelaer Dis Borsbeek X 

Van Cutsem Iris Zandhoven 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 Mechelen Dirk Kapellen X 

Verhoeven Rudy Lint X 

Verhulst Olivier Schilde  

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen X 

Volckaerts Koen Hove X 

Wevers Willem Kontich X 

Wollants Bert Lier X 

Wynants Ivo Wijnegem  

 


