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VERSLAG 

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

Datum: 14/01/2020 

Locatie: SOLVA, Gentsesteenweg 1b, 9520 Sint-Lievens-Houtem 

Aanwezig: Zie bijlage 

Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage 

Voorzitters: Jurgen Haustraete en Erwin Sucaet 

Verslaggever: Cyrina Grimonprez (consortium) 

Onderwerp: Bestuurlijke vervoerregioraad 10/01/2020 (nr. 4) 

 

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

 

Agenda 

0. Inleiding 

a. Verslag vorige vergadering 25/10: ter goedkeuring 

b. Stand van zaken basisbereikbaarheid en studieopdracht consortium: ter kennisname 

1. Oriëntatienota openbaar vervoer: ter goedkeuring 

2. Oriëntatienota mobiliteit: ter goedkeuring 

3. Varia en afsluiting 

a. Rond Ronse: stand van zaken: ter kennisname 

b. Raamovereenkomst SOLVA voor elektrische deelwagens; ter kennisname   

  

Jurgen Haustraete  
Voorzitter van de vervoerregioraad  
Gemeente Kruisem   
Markt 1 
9770 Kruisem 
T 0497 10 45 85 
Jurgen.Haustraete@kruisem.be 

Erwin Sucaet 
Co-voorzitter van de vervoerregioraad  
Departement MOW - Beleid 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 
9000 Gent 
T 09 276 25 86  
vervoerregio.vlaamseardennen@vlaanderen.be 
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Verslag 

0. Inleiding 

a. Verslag vorige vergadering 25/10: ter goedkeuring 

Het verslag van de vorige bestuurlijke vervoerregioraad van 25/10/2019 wordt unaniem 

goedgekeurd door de aanwezigen van de vervoerregioraad (beslispunt 1). 

b. Stand van zaken basisbereikbaarheid en studieopdracht consortium: ter kennisname 

De co-voorzitter geeft een update betreffende het implementeren van basisbereikbaarheid (zie 

presentatie). Er worden geen vragen gesteld. 

Het studiebureau geeft een update van de studieopdracht : 

o In relatie tot de peergroupsessie ‘Werk’ wordt een wijziging aan de aanpak zoals 

goedgekeurd in de VVRR 25/10 voorgesteld. Hierop worden geen opmerkingen gemaakt.  

o In relatie tot de verdere uitwerking van de online bevraging wordt gekozen voor het 

voorkeurscenario conform de offerte met een steekproef uit het bevolkingsregister omdat 

dit statistisch meer representatief is. Er wordt aan atelier / demitro 2 gevraagd een 

procesnota op te stellen waarin duidelijk wordt vermeld wat er van de gemeenten 

verwacht wordt en hoe dit juridisch te verantwoorden is. 

 

1. Oriëntatienota openbaar vervoer: ter goedkeuring 

Het studiebureau geeft een korte toelichting bij de oriëntatienota, waarna de aanwezigen de kans 

krijgen evtl. opmerkingen op grote lijnen toe te lichten. De co-voorzitter stelt voor op tekstuele en 

detailopmerkingen niet in plenum in te gaan, maar deze per mail over te maken. Volgende 

opmerkingen worden gemaakt :  

o Er wordt gevraagd om op een generieke manier de reistijden van de belangrijkste 

verbindingen met het openbaar vervoer te analyseren. Hierin moet beslist worden welke 

verplaatsingen we verder gaan bekijken. Dit hoort thuis in de oriëntatienota OV en niet in 

de oriëntatienota mobiliteit.  

o Er wordt gevraagd om bij een nieuwe versie van de documenten steeds een overzicht te 

geven van wat er aangepast is na de vorige versie.  

o Mobipunten zijn momenteel niet vervat in oriëntatienota OV.  

o Er is momenteel geen goed aanbod openbaar vervoer in de landelijke gemeenten voorzien 

in het voorstel KN/AN. Dit is niet opgenomen in de SWOT. Dit moet meer expliciet vermeld 

worden in de oriëntatienota.  

o De blinde vlekken en niet bediende attractiepolen aanduiden en een oplossing voor deze 

gebieden aanreiken. 
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o Geen aanbod afschaffen alvorens er volwaardige alternatieven zijn. 

o Het is belangrijk dat nieuwe aanbod een verbetering is t.o.v. het voorgaande.  

o Belbus speelt momenteel een belangrijke rol, hoe gaat dat evolueren? 

o Vele treinhaltes kan een lijn vertragen maar kan ook gezien worden als een sterkte voor 

de reiziger. 

o De vaak ondermaatse toegankelijkheid van de stations/haltes vinden we niet terug in de 

nota. Dit moet opgenomen worden als een zwakte. 

o Aansluiting met ander modi ontbreekt in de oriëntatienota 

o Reizigers gaan dikwijls met de auto naar Denderleeuw en Edingen om daar de trein te 

nemen naar Brussel. De reistijden en aansluitingen zijn daar beter. Belangrijk voor het OV-

netwerk en dus op te nemen 

o Er vallen een aantal lijnen in de daluren weg. Wat kunnen mogelijke alternatieven zijn?  

o De kwaliteit van de infrastructuur van de treinstations en de bushaltes komt onvoldoende 

als een zwakte aan bod in de oriëntatienota.  

o Omschrijf de zaken niet te rooskleurig in oriëntatienota, i.h.b. m.b.t. de bereikbaarheid van 

het OV-net.  

o Er wordt nog te weinig out-of-the-box nagedacht over mogelijke alternatieven 

 

Conclusie: 

o Wat komt er nu en wordt het nu beter? Dit maakt geen onderdeel uit van een 

oriënterende nota betreffende het huidig functioneren van het openbaar vervoersysteem. 

Het studiebureau wordt gevraagd of inhoud en structuur van oriëntatienota en 

synthesenota niet beter worden heroverwogen c.q. gesplitst. 

o SWOT en analyse eerste voorstel KN/AN wordt te positief voorgesteld, meer nuancering is 

noodzakelijk.  

o De oriëntatienota openbaar vervoer moet worden herwerkt rekening houdend met 

bovenvermelde (en evtl. nagestuurde detail)opmerkingen (beslispunt 2). Een aangepaste 

versie van de nota wordt ter goedkeuring voorgelegd op VVRR 21/02. De documenten 

worden op uiterlijk 31/01 op SharePoint opgeladen. 
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2. Oriëntatienota mobiliteit: ter goedkeuring 

Het studiebureau geeft een korte toelichting bij de oriëntatienota, waarna de aanwezigen de kans 

krijgen evtl. opmerkingen op grote lijnen toe te lichten. De co-voorzitter stelt voor op tekstuele en 

detailopmerkingen niet in plenum in te gaan, maar deze per mail over te maken. Volgende 

opmerkingen worden gemaakt :   

o Er wordt gevraagd om bij een nieuwe versie van de documenten steeds een overzicht te 

geven van wat er aangepast is na de vorige versie.  

o Belang van goede afstemming tussen SWOT en wat nog verder zal worden onderzocht in 

het aanvullend onderzoek  

o Conclusies verder uit te bereiden 

o p. 54, gelieve de conclusie over fietsen te nuanceren. Er zijn niet enkel knelpunten langs 

gewestwegen, maar ook langs gemeentewegen 

o Ongevallencijfers: maak een onderscheid tussen de gewest- en gemeentewegen 

o Link tussen SWOT en analyse verder uitwerken 

o Kleinere treinstations moeten meegenomen worden. Die zijn ook verbonden aan de 

fietssnelwegen. 

o Schelde en de Dender komen momenteel te weinig aan bod.  

o Voor landelijke gemeenten moet er ingezet worden op fietsen, aanleg fietspaden, en op 

vrachtstromen. Het is goed dat dit vermeld wordt voor de verder visievorming. 

o Info over goederentransport op water is beperkt aanwezig. Er wordt voorgesteld om dit in 

het vervolgtraject verder uit te werken.  

o Vrachtroutenetwerk op niveau van de regio opnemen.  

o Voor Kluisbergen zijn er linken met de regio’s West-Vlaanderen en Wallonië, o.a. gelinkt 

aan de daar geldende tonnagebeperkingen. 

o Probleem in dorpskernen: mensen nemen te veel de auto voor korte afstanden, ook 

omwille van de onveiligheid veroorzaakt door hoge (vracht)intensiteiten (deels ook 

perceptie) 

o Belang van het woord leefbaarheid voor de visievorming. Randparkings zijn belangrijk in 

functie van de leefbaarheid in de stad.  

o Voldoende duidelijk zijn in het onderscheid tussen de wensbeelden en de effectieve 

plannen. 

o De samenwerking tussen de vervoerregio’s, link met Wallonië en het effect van de 

kilometerheffing zijn belangrijke aandachtspunten. 

o Belang van verkeersveiligheid meer aan bod laten komen. 

o Belang van de kleinere stations meenemen en de parkeerproblematiek aan de stations. 
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Conclusie: 

o SWOT en aanbevelingen voor verder onderzoek moeten duidelijker in relatie gebracht tot 

de gemaakte analyses en geponeerde visievorming, meer nuancering is noodzakelijk.  

o De oriëntatienota mobiliteit moet worden herwerkt rekening houdend met 

bovenvermelde (en evtl. nagestuurde detail)opmerkingen (beslispunt 3). Een aangepaste 

versie van de nota wordt ter goedkeuring voorgelegd op VVRR 21/02. De documenten 

worden op uiterlijk 31/01 op SharePoint opgeladen. 

 

3. Varia en afsluiting 

a. Rond Ronse: stand van zaken: ter kennisname 

Door De Werkvennootschap wordt gemeld dat een ambitienota momenteel in werksessies 

vorm krijgt, en dat in april 2020 een scopingsnota met o.m. alle lokatiealternatieven zal 

worden opgesteld in functie van het te doorlopen m.e.r.-onderzoek. 

b. Raamovereenkomst SOLVA voor elektrische deelwagens; ter kennisname   

Door SOLVA en de aangestelde parntner wordt de raamovereenkomst, uit te rollen op het 

terrein vanaf mei 2020 voorgesteld. 

c. Volgende vergaderingen 

▪ 4/2: ambtelijke werkgroep 

▪ 21/2: bestuurlijke vervoerregioraad 














