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VERSLAG Bestuurlijke VVRR 24/10/2019 

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

Datum: 7/11/2019 

Locatie: Interwaas, Lamstraat 133 te Sint-Niklaas 

Aanwezig: zie bijlage 

Voorzitter: Carl Hanssens 

Verslaggever: Steven Van Noten 

Onderwerp: Bestuurlijke vervoerregioraad Waasland 24/10/2019 (nr. 3)  

 

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

Agenda 

• Inleiding 
o Verslag vorige vergadering VVRR 29/08 
o Samenstelling VVRR : bijkomende leden 

• Plan van aanpak inzake participatie 

• ‘Foto van de regio’ 

• OV-gerelateerde analyses 

• Varia en afsluiting  
 

Bespreking (zie ook presentaties) 

Inleiding 

• Verslagen vorige vergaderingen worden voorgelegd: 
o Vervoerregioraad 29/08 – Het verslag wordt unaniem goedgekeurd (beslispunt 1); 

• Samenstelling vervoerregioraad: 
o Provincie Oost-Vlaanderen: 

o De co-voorzitter geeft een korte stand van zaken over de rol van de provinciebesturen in 
de andere vervoerregioraden; 

o Mark Cromheecke (provincie) geeft nog een motivatie voor de deelname aan de 
vervoerregioraad (o.a. fiets(routenetwerk), de bovenlokale werkplek met o.a. het 
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Oosterweelproject, visie beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen met insteek naar 
mobiliteit); 

o De kandidatuur van de provincie Oost-Vlaanderen als stemgerechtigd lid wordt 
unaniem goedgekeurd. Voor het bepalen van de consensus wordt de provincie 
beschouwd als ‘10e lokale bestuur’ (beslispunt 2); 

o Provincie Zeeland en gemeente Hulst: 
o De co-voorzitter schetst de situatie van het mobiliteitsgebeuren in de provincie Zeeland 

en gemeente Hulst; 
o Mogelijks past de juridische benoeming van ‘adviserend lid’ niet. De voorzitter verwoordt 

de mening van de raad dat, ongeacht de correcte benoeming, de inbreng van beide 
actoren wenselijk is; 

o De provincie Zeeland en gemeente Hulst worden uitgenodigd op de vervoerregioraden 
volgens de vereisten van de agenda (beslispunt 3). 

 
Participatietraject 
Steven Van Noten (consortium) licht de verschillende documenten toe zodat de vervoerregioraad hierin een 
beslissing kan nemen. De co-voorzitter beklemtoont dat de projectgids te beschouwen is als een 
discussiedocument in het kader van de participatie, en niet als product op zich ter goedkeuring voor ligt. 

• Nota participatietraject 
o De gemeente Temse meent dat bij de peergroupsessies de term ‘mensen op hoge leeftijd’ 

negatief ervaren kan worden, het is beter te spreken van ‘senioren’. Er wordt eveneens gewezen 
op de moeilijke periode voor jongeren (m.n. december / januari) wanneer de peergroupsessies 
gepland staan; 

o De provincie Oost-Vlaanderen stelt de vraag waarom bij de peergroupsessies enkel werkgevers 
worden meegenomen. Het consortium wijst erop dat in de ‘brede’ stakeholdersanalyse ook de 
werknemersorganisaties worden meegenomen. Doel van de peers is (het private beleid 
omtrent) de verplaatsingsstromen van/naar de bedrijven(terreinen) in beeld te brengen, voor 
zowel het personen- als het goederenvervoer. 

o De provincie Oost-Vlaanderen vraagt hoe mensen voor de peergroupsessies zullen worden 
geselecteerd. Het consortium licht toe dat dit via stakeholdergroeperingen of eventueel via 
gemeentelijke overlegplatformen zal gebeuren; 

o Voor de startmomenten, zowel raadsleden als stakeholders, wordt het consortium gevraagd om 
aan alle gemeenten schriftelijke mogelijke locaties op te vragen. Het consortium benoemt de 
vereisten voor de locatie bij dit rondschrijven en vraagt de data van de gemeenteraden op met 
het oog op het selecteren van een concrete datum; 

o Op het startmoment voor de gemeenteraadsleden worden eveneens de verkozenen op 
federaal, Vlaamse of provinciaal niveau wonende in de regio Waasland uitgenodigd; 

o Voor de online bevraging wijst de gemeente Temse op een alternatief om te werken met 
CitizenLab. Hier kan geopteerd worden voor een volledig vrije bevraging (iedereen kan 
deelnemen) of een selectie aan deelnemers worden gemaakt. De co-voorzitter wijst op het 
belang van representativiteit van de burgerbevraging.; 

• Stakeholderlijst 
o Gemeenten bepalen zelf hoe ‘fijnmazig’ lokale belanghebbenden worden betrokken. De 

gecapteerde informatie van deze stakeholders dienen gemeenten tijdens vervoerregioraden / 
ambtelijke werkgroepen zelf naar voren te brengen, optredend als stem van de lokale 
stakeholders; 

o Voorgestelde aanpassingen aan de voorgelegde lijst: 
▪ 2.21: toevoegen van StapIn 
▪ 2.21 en 2.22: samenvoegen onder de noemer deelmobiliteitsbedrijven 
▪ 3: Toevoegen Mobipunt vzw 

• Projectgids 
o In aanvulling op de bespreking in ambtelijke werkgroep op 26/09, werd input ontvangen van 

diverse actoren. Enkel de opmerkingen op generiek niveau werden weerhouden. Er wordt 
herinnerd aan de in opmaak zijnde visie op het sluiten van overwegen door Infrabel in 
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samenwerking met sommige gemeenten. De gids dient hiertoe evenwel niet aangepast ; 
notulering in het verslag volstaat. 

o Voorgestelde aanpassingen aan hoofdstuk 6 ‘uitdagingen voor de regio Waasland’ 
▪ De studie met betrekking tot de dubbele kamstructuur moet mogelijks vernieuwd 

worden (is reeds 10 jaar geleden dat deze werd uitgevoerd); 
▪ De provincie vraagt om ook de voetganger als aparte modus toe te voegen aan de 

uitdagingen. Dit voorstel wordt niet weerhouden omdat het voetgangersverkeer een 
vnl. lokale aangelegenheid is. Uiteraard komt de voetganger wel in beeld bij de 
mobipunten; 

▪ Vanuit hoofdstuk 3 zijn regio-overstijgende uitdagingen over te nemen, in het bijzonder 
deze met betrekking tot de Waaslandhaven en de Oosterweelverbinding.  

 
Het voorgestelde participatietraject wordt unaniem goedgekeurd (beslispunt 4). 
 
Foto van de regio 
Hans Van Hoof en Natalie Craeghs (consortium) lichten de foto van de regio en de analyse van het eerste voorstel 
van kern- en aanvullend net opgemaakt door De Lijn toe (tussentijdse versies). Hieronder worden de 
voornaamste vragen en opmerkingen weergegeven: 

• Tijdens de toelichting van het potentiële aantal reizigers per station meldt NMBS dat de introductie van 
de S-treinen nog niet vermeld staat. Er zal hiervoor een bilateraal overleg worden ingepland met het 
consortium. Evenwel stelt de gemeente Zele dat er geen investeringen meer plaatsvinden in kleinere 
stations wat nefast is voor het reizigerscomfort, hierdoor nemen pendelaars de wagen naar grotere IC-
stations wat een invloed heeft op de regionale mobiliteit; 

• De stad Sint-Niklaas stelt dat de treinverbinding tussen Brussel en Sint-Niklaas onvoldoende is vandaag. 
In het verleden was er een snelbus naar Aalst maar deze werd voornamelijk gebruikt als verbinding met 
Dendermonde. Momenteel is deze evenwel niet meer actief en is er geen goed alternatief ter 
beschikking voor de verbinding van Sint-Niklaas naar Brussel; 

• De gemeente Temse benoemt de moeilijke verbinding tussen Temse en Bornem (belangrijke verbinding 
op vlak van onderwijs en zorg), er wordt hier gevraagd naar een regio-overschrijdende aanpak; 

• Bij het bespreken van de dekkingsgraad van de bedrijventerreinen stelt de provincie dat de 
Waaslandhaven niet wordt benoemd / gekleurd op de kaart. Hans Van Hoof (consortium) stelt dat dit 
inderdaad een belangrijk economisch centrum is, maar dat de dichtheid (werknemers per hectare) te 
laag is om opgenomen te worden in de kaart. De provincie stelt dat hier evenwel 15.000 mensen 
tewerkgesteld zijn (vaak in moeilijke shifts), die nood hebben aan een goede vervoersoplossing (zoals 
de pendelbussen vandaag). Er wordt bovendien gesteld dat er data beschikbaar is over het aantal 
pendelaars uit het Waasland naar de haven; 

• Tot slot vraagt de provincie of de ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen zijn in de data. Natalie 
Craeghs (consortium) stelt dat gewerkt werd met data uit het verkeersmodel. Voor de opmaak van de 
plannen wordt gewerkt met de versie van 2013 die een vooruitblik tot 2020 bevat. Evenwel stelt zij dat 
er een nieuwe versie met doorkijk naar 2030 in opmaak is. 
 

Varia en afsluiting 
 
De co-voorzitter meldt dat – in tegenstelling tot in het vooruitzicht gesteld op vorige vervoerregioraad – de 
vervoerregio Waasland nog niet om advies wordt gevraagd bij de opmaak van het geïntegreerd 
investeringsprogramma 2020. Dit wordt wel in een proefproject geïnitieerd in 3 andere regio’s.  
 
De co-voorzitter meldt dat in het Dagelijks Bestuur werd beslist de structurele participatie van burgers en 
middenveld in het mobiliteitsbeleid van de regio (cfr. Decreet betreffende de basisbereikbaarheid Art 31 § 2 
tweede lid) op dit moment niet op te starten. 
 
In navolging van de ambtelijke werkgroep op 26/09 geeft de co-voorzitter de stand van zaken van het planproces 
in de vervoerregio Antwerpen en de mogelijke wisselwerking met de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 
in de regio Waasland : 
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• In november wordt een Plannota voorgelegd aan de vervoerregioraad Antwerpen ter goedkeuring, 
waarvan er momenteel een draftversie is opgesteld. Deze nota is richtinggevend naar strategische keuzes 
van grensoverschrijdend belang naar het Waasland; 

• Er is afgesproken dat de Vervoerregioraad Waasland op de hoogte zal worden gebracht van goedgekeurde 
documenten. Bij de gemeenten leeft de vrees dat de vervoerregio Antwerpen veel sneller vooruitgaat en 
eventuele adviezen van de Wase gemeenten te laat zullen worden geformuleerd.  

• De co-voorzitter benoemt de huidige ‘kanalen’ voor het intervervoerregionale overleg : 
o In de regelgeving is niet voorzien dat een vervoerregio ‘officieel’ participeert in een andere regio. 

Het is evenwel mogelijk voor alle ‘buur’gemeenten om individueel een adviserende rol aan te 
vragen (de stad Sint-Niklaas heeft dit reeds gedaan). De ‘buur’gemeenten t.a.v. de Wase regio, 
zoals Beveren en Zwijndrecht, worden betrokken in de werking van de vervoerregio Waasland en 
kunnen dus belangrijke punten vanuit Waas perspectief meenemen naar de vervoerregio 
Antwerpen; 

o De Vlaamse actoren zoals De Lijn, DMOW en AWV waken via interne afstemming over de 
vooruitgang en belangrijke grensoverschrijdende punten. Vladimir Kostadinov (AWV) geeft 
bovendien aan dat hij als verantwoordelijke voor de snelwegen o.a. het project met betrekking 
tot de Oosterweelverbinding van kortbij opvolgt; 

o Op het niveau van de ambtelijke co-voorzitters van de verschillende vervoerregio’s zal 
inhoudelijke afstemming worden georganiseerd, van zodra aan de orde. 

o VVSG zal met een specifieke focus de werking van de vervoerregio’s opvolgen en waar nodig de 
nodige acties ondernemen / uitzetten. Hierbij wordt gedacht aan een platform voor de 
bestuurlijke voorzitters van alle regio’s. 

 
Departement Omgeving stelt in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering dd. 17 mei 2019 omtrent 
het ontwerp van voorkeursbesluit voor de realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het 
havengebied van Antwerpen (complex project ECA) het departement een ruimtelijk planningsproces opstart 
voor de verbinding tussen de N70 en de E34. Een eerste stap in dit proces is een bevraging van de betrokken 
partijen, uitgevoerd door het studiebureau Omgeving. Deze bevragingsronde is bijna afgerond. In februari zal 
het departement het resultaat van de bevraging doorgeven aan de vervoerregio. Intercommunale Interwaas 
geeft aan in dit proces een begeleidende rol te willen opnemen. 
 
Tot slot worden de volgende overlegmomenten nog overlopen: 

• 14 november 2019: ambtelijke werkgroep (Interwaas, 13u30 – 16u30) 
o Agenda werd in tussentijd gedeeld (uitgestuurd op 29/10) 

• 12 december 2019: ambtelijke werkgroep (Interwaas, 13u30 – 16u30) 
o Agenda wordt nog gedeeld 

• 16 januari 2020: bestuurlijke vervoerregioraad (Interwaas, 13u30 – 15u30) 
o Agenda wordt nog gedeeld 












