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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding
Verslagen vorige vergaderingen
Stand van zaken Basisbereikbaarheid
Voorstelling nieuwe kandidaat-leden raad
Aanpassingen huishoudelijk reglement
Voorstelling consortium demitro2
Kostenmodel bij het eerste voorstel De Lijn: ontwerp kernnet en aanvullend net
Varia en afsluiting

Verslag
Inleiding
Aanwezig worden voorgesteld (schepenen, leden van het consortium, DMOW, De Lijn, werkvennootschap).
De co-voorzitter geeft een inleiding: aanwezigheid van 15 gemeentes, ‘buur’gemeentes en andere
bovenlokale partners.
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Verslagen vorige vergaderingen
•
•

Ambtelijke werkgroep 12/12:
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 1)
Bestuurlijke vervoerregioraad 22/05:
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 2)

Stand van zaken Basisbereikbaarheid
De co-voorzitter duidt de doelstellingen van basisbereikbaarheid, waarbij er meer wordt gekeken naar een
vraaggericht systeem en combimobiliteit. Men wil synchromodaliteit en collectief vervoer faciliteren en
vervoer op maat integreren, alsook gedeelde verantwoordelijkheid creëren tussen de verschillende
actoren.
Er zal daarom gewerkt worden met een geïntegreerd mobiliteitsplan en de vervoerregioraad voor een
verbeterde interbestuurlijke werking. Het beslissingstraject wordt nogmaals geduid, alsook de werking van
de projectstuurgroep, waarbij de bemiddelingsprocedure door de voorzitters van de vervoerregioraden
nieuw is. Nieuwe regelgeving wordt geduid (omzendbrief MOW 2019/01 en omzendbrief MOW 2019/02). De
taken van de vervoerregioraad worden nogmaals getoetst: het voorbereiden, opmaken, opvolgen en
evalueren van het regionaal mobiliteitsplan, alsook het bepalen van de participatie.
De wijzigingen in de samenstelling van de vervoerregioraad worden getoetst, de Werkvennootschap is zo
erbij gekomen, dat onder het beleidsdomein van DMOW zit. Avelgem en Zulte zijn buurgemeentes van de
vervoerregio die deelnemen aan deze vervoerregioraad.
Voorstelling nieuwe kandidaat-leden raad
NMBS en Infrabel worden voorgesteld als adviserend lid.
Het toetreden van voormelde entiteiten wordt unaniem goedgekeurd. (beslispunt 3)
Departement Omgeving heeft besloten om niet actief deel te nemen aan de vervoerregioraad.
Het provinciebestuur werd ook voorgesteld om als adviserend lid toe te treden. De provincie geeft 4
redenen waarom zij als stemgerechtigd lid willen zetelen:
1.

De provincie treedt op als subsidiërende of initiatief-nemende overheid in bovenlokale
fietsdossiers;
2. Mobiliteit is een holistisch en integraal verhaal. Het ruimtelijk aspect moet dus betrokken worden
bij beslissingen over de mobiliteit. De provincie heeft een duidelijke taakstelling in het ruimtelijke
beleid.
3. De Provincie werkt per definitie op het bovengemeentelijke niveau.
4. Er zijn bij de provincie veel andere projecten lopende die impact hebben op de mobiliteit.
De voorzitter duidt dat de andere regio’s in Oost-Vlaanderen nog geen uitspraak gedaan hebben over de
deelname van de provincie. Zaal duidt dat de provincie altijd al een betrouwbare partner geweest zijn van
de steden en gemeenten. De voorzitter vraagt om dit mee te nemen om te bespreken met de andere
vervoerregioraadvoorzitters, waarbij hij de mening meeneemt dat deze regio wenst hen als
stemgerechtigd lid op te nemen.
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De aanpassingen van het huishoudelijk reglement
De co-voorzitter duidt een vijftal aanpassingen t.a.v. een eerdere ontwerpversie van het huishoudelijk
reglement t.g.v. het ‘officialiseren’ van het regelgevende kader (Decreet en Omzendbrief). De vergadering
gaat unaniem akkoord met al deze aanpassingen.
Er worden 3 opties voor beraadslaging tussen de stemgerechtigde gemeenten voorgesteld (zie ook
voorbeeldcase in presentatie ter verduidelijking):
•
•
•

Optie A: gewone meerderheid;
Optie B: 2/3e meerderheid;
Optie C: absolute meerderheid.

Belangrijk bij optie C is dat onthoudingen hierin een rol spelen.
Uit de bespreking blijkt dat optie B het meest gedragen wordt door de aanwezige gemeenten.
Er wordt geen bijkomende voorwaarde van gekwalificeerde meerderheid gehanteerd.
Het huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd (beslispunt 4)
Voorstelling consortium atelier demitro2
Hendrik Van Eldere duidt het team, het plan van aanpak en de planning die het consortium heeft
opgesteld. Danny Venus verduidelijkt het participatietraject.
Enkele vragen werden vanuit de zaal gesteld:
•

Enkele zaken die mee te nemen zijn in het verdere traject:
o Onderscheid personenverkeer – vrachtverkeer (zwaar vervoer);
o Gewestgrensoverschrijdende problemen;
o Verkeersveiligheid;
o De bereikbaarheid richting grotere kernen binnen en buiten de regio;
o Het behouden / versterken van de (economische) draagkracht van de centra met
hoogwaardige zones versus het aanpakken van de vervoersarmoede in meer afgelegen
gebieden.

•

Omtrent de peergroupsessies:
o De actieve/werkende bevolking tussen 20 en 60 jaar is bijkomend te bevragen. De noden
van deze grote groep kan (deels) in rekening worden gebracht door de informatie van de
attractiepolen, maar is wellicht ook via andere organisaties in rekening te brengen (cfr.
verplaatsingsmotieven);
o Volgens de provincie houden de voorgestelde 2 sessies eerder een doelgroepenbeleid dan
een mobiliteitsbeleid in;
o Men moet rekening houden met nieuwe tendensen, zoals bv.:
▪ Vergrijzing;
▪ Technologische ontwikkelingen (zelfrijdende auto, flexilonen).
o Werkgeversorganisatie(s) en/of werknemersorganisatie(s) zou men ook kunnen betrekken,
alsook grote bedrijven in de regio.
o De stelling omtrent het betrekken van de stakeholders die VVR-overstijgend actief zijn in
een ander participatietraject in opdracht van DMOW wordt genuanceerd.
o De voorzitter wijst op het belang van het betrekken van de gemeenteraadsleden om een
zo breed als mogelijk draagvlak te creëren.
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▪

Omtrent reeds beschikbare data:
o Steden/gemeenten sturen beschikbare studies/data door ter voorbereiding van de
bilaterale overleggen;
o Steden/gemeenten inventariseren welke planprocessen lopende zijn;
o Het bilateraal overleg wordt gebruikt om de interactie tussen gemeentes en het
consortium te bespreken.

Voorstelling De Lijn
De Lijn stelt het concept basisbereikbaarheid met de verschillende lagen van netten voor.
Er worden vragen gesteld omtrent het feit dat er geen kernnet toegewezen is aan de Vlaamse Ardennen.
De co-voorzitter duidt dat enkel de Vlaamse Regering beslist over het kernnet, met de vervoerregio’s als
raadgevend orgaan, Een beslissing tot aanpassingen van het vervoerregiogrensoverschrijdende kernnet
zal dus telkens in samenspraak met de vervoerregio’s zijn waarin dergelijke lijnen rijden.
De vergadering vindt dat vervoer op maat erg belangrijk zal zijn voor de gemeentes die niet meteen
aansluiten op het kernnet en aanvullend net.
Varia en afsluiting
▪

Deze namiddag wordt verdere informatie rond het bilateraal overleg op de SharePoint verspreid.

▪

De gemeentes wordt gevraagd de vragenlijsten in te vullen in functie van voor het bilateraal
overleg op 21/10 en 28/10.

▪

Volgende vergadering: ambtelijk overleg op 25/09 (bestuurders welkom) omtrent KN en AN.
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