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VERSLAG  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: Maandag 25 januari 2021 

Locatie: Virtueel via MS Teams 

Aanwezig: Zie aanwezigheidslijst achteraan 
Co-Voorzitters: dhr. Bert Lambrechts en dhr. Sven Lieten  
Verslaggever: mevr. Karin Cardinaels 
Onderwerp: 10de Vervoerregioraad Limburg 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Agendapunten: 
 

1. Opening vergadering & goedkeuring verslag VVRR 14 december 2020 
2. OV-plan 2021 – stand van zaken  
3. Regionaal mobiliteitsplan 
4. Varia 

 
Bespreking/Vragenronde 
 

1. Opening 10de VVRR Limburg 
 

Dhr. Bert Lambrechts opent de vergadering en wenst iedereen nog een gelukkig en heel gezond 
2021.  

Dhr. Sven Lieten overloopt de agenda. Alle goedgekeurde documenten en verslagen van de VVR 
Limburg staan op de website: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-
mow/vervoerregios/vervoerregio-limburg  

De Secretaris-Generaal van het departement MOW is zeer tevreden van onze transparante werking 
van de vervoerregio Limburg. 

Het verslag van de VVRR Limburg 14/12/2020 wordt unaniem goedgekeurd 

Sven Lieten 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Departement MOW - Beleid 
Koningin Astridlaan 50 
3500 Hasselt 
T 011 74 23 24  
vervoerregio.limburg@vlaanderen.be 

Bert Lambrechts 
Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  
Gedeputeerde Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
T 011 23 70 37 
Kabinet.lambrechts@limburg.be 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-limburg
https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-mow/vervoerregios/vervoerregio-limburg
mailto:vervoerregio.limburg@vlaanderen.be
mailto:Kabinet.lambrechts@limburg.be
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Genk: Een algemene opmerking over het openbaar vervoer omwille van de vele recente berichten  
over het Spartacusplan. De vertegenwoordiger van de stad Genk benadrukt dat zij volledige 
voorstander zijn van dit plan en hiermee vooruit willen gaan.  Men wil dat het zo snel mogelijk kan 
uitgevoerd worden.  

 

2. OV-plan 2021 
2.1. Stand van zaken realisatie mobipunten/haltes en doorstroming 

Voorjaar 2020: Haltelocaties KN & AN optimaliseren i.f.v: 
• Objectieve tijdswinst 
• Subjectieve tijdswinst 
• Comfort reizigers 
 Toelichting De Lijn “masterplan Toegankelijkheid” – voor KN/AN 

Winter 2021: Haltelocaties VOM-flex bepalen 
• VOM-haltetool: deadline 5/2 

Hoppin KT 1.0: goedgekeurd door VVRR op 14/12/2020 
Hoppin KT 2.0: bijkomende locaties bepalen in VOM-haltetool 
 
2.2. Masterplan Toegankelijkheid (Actieplan opgenomen in Vlaams Regeerakkoord): 
 
Mobiel zijn is essentieel om het eigen leven kwaliteitsvol uit te bouwen en te beleven. Mensen met 
een beperking, mensen in armoede, ouderen, etc. moeten ook ergens kunnen geraken. 
Basisbereikbaarheid geldt voor iedereen 
 
2.2.1. Doelstellingen/streefwaarden: 

• 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net zijn toegankelijk tegen 2030 
• Bestaande haltes zijn minimaal toegankelijk mits assistentie 
• Nieuw (her)aangelegde haltes zijn autonoom toegankelijk voor personen 

met een motorische en visuele beperking 
• 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt zijn autonoom toegankelijk voor 

personen met een motorische en visuele beperking tegen 2030.  
• Bij de aanleg van een nieuwe mobipunten zijn de haltes meteen autonoom 

toegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking 
 Door 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net tegen 2030 toegankelijk aan te leggen 
kunnen ongeveer 70% van de reizigers gebruik maken van een toegankelijke rit. 
 
2.2.2. Vooropgestelde incentives – gewestwegen: 
• Haltes op gewestwegen worden versneld toegankelijk gemaakt: Vlaanderen voorziet bijkomend 

budget voor de (her)aanleg van haltes op gewestwegen. 
• Oplijsting aantal haltes opgenomen in grotere projecten (structurele heraanleg van wegvak, 

herinrichting doortocht, fietspadendossier,…), per jaar van geplande uitvoering i.f.v. 
budgetbepaling realisatie vooropgestelde streefwaarde. 

• Opname specifiek budget in GIP door AWV voor bijkomende (her)aanleg van toegankelijke 
haltes (loskoppeling van budget doorstromingsmaatregelen).  

 
2.2.3. Vooropgestelde incentives/ondersteuning – gemeentewegen: 
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• Proactieve samenwerking met lokale besturen om haltes op hun wegen toegankelijk te maken. 
Vlaanderen voorziet ondersteunende maatregelen:  
• Charter toegankelijke haltes 
• Coaching project toegankelijke haltes 
• Tweejaarlijks prijs ‘meer mobiele gemeente’ 

• Bijkomend budget voor subsidie (her)aanleg haltes gemeentewegen: 
• 75% subsidie voor aanschaf van aanrijdbare boordsteen en tactiele geleiding voor 

(her)aanleg van een toegankelijke halte door een lokaal bestuur (cf. huidige 
subsidieregeling schuilhuisje/halte uitrusting) 

= subsidie van 5000 euro per halte(nummer) die toegankelijk wordt aangelegd 
 
2.2.4. Halteoefening VVR Limburg: 
Haltekaart per gemeente (kleurencode) 

• Behouden 
• Nieuwe halte 
• Samengevoegde halte 
• Supprimeren 
• Mobipunt 

Haltefiche per gemeente 
• Haltenaam + nummer 
• Toegankelijkheidsniveau 
• Halteaccommodatie 

 
Interactie gemeenten: 
MOW: De mobipunten die nu gerealiseerd worden en de nieuwe haltes (bijvoorbeeld bij 2 haltes die 
verdwijnen en er komt 1 nieuwe halte in de plaats), hierbij is het onze ambitie om deze onmiddellijk 
toegankelijk aan te leggen. Wanner er echter onteigeningen moeten gebeuren, zal 1/1/22 niet 
haalbaar en moeten we met voorlopige maatregelen werken. Maar we willen deze toegankelijkheid 
wel zo snel mogelijk realiseren om onze doelstelling van 2030 te halen. 
 
Bilzen: ik wil uw aandacht vragen voor de halte-accommodatie bij de ontwikkelingen van de fiets, 
denk aan elektrische fietsen, zodat we een degelijke fietsenstalling kunnen aanleggen voor alle type 
fietsen. Dit is namelijk een belangrijke schakel in totale vervoersketen. Antwoord: Een goede 
suggestie en dit past in het subsidie regelement. Best ook een prioritering zetten op alle haltes zodat 
we een actieplan voor de komende jaren kunnen opmaken.  
 
Inter zal er zijn ter ondersteuning bij het toegankelijk maken van de haltes. Met het coaching traject 
voor 30 gemeenten per jaar, een online lerend netwerk waar alle kennis en inspiratie op te vinden zal 
zijn en een hulplijn. Meer info volgt tijdens de Mobibaden 25 feb en 2 maart. De inschrijvingen 
moeten nog gebeuren, maar er worden wel 6 gemeenten per provincie geselecteerd.  
 
 
2.2. Stand van zaken VOM: proces  
 
Zoals gekend moeten we prioritair het Vervoer op Maat concretiseren in functie van 

• Opstart Vlaamse Mobiliteitscentrale 
• Bestekken voor marktaanbieders lanceren 
• Uitrol VOM op terrein op 1 januari ‘22 
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 VVRLim moet concrete input leveren 
 
Omwille van de concretisering van het VOM, moeten we het RMP temporiseren. Het uitgetekend 
proces wordt op een later tijdstip hernomen en de timing van het RMP kan nog uitgetrokken worden 
door de opstart van de MER. 
 
VOM is de onderste laag van het vervoersmodel en dient om witte vlekken af te dekken en te 
optimaliseren. Het werkt vraagvolgend en we bekijken nu zowel de open als de doelgroepgebruiker. 
Het VOM wordt ingericht door de mobiliteitscentrale 
 
Het betreft een zeer strikte timing met een grote urgentie. Daarom vragen we ook om de deadlines 
strikt na te leven om tijdig te kunnen landen. 
We houden nu een mix van werksessies, infosessies, bilateraal overleg en VVRR 
Alle bijeenkomsten staan reeds in uw agenda’s, m.u.v. de bilaterale gesprekken 
 
 
2.3. stand van zaken VOM: inhoudelijk 
 
Budget omvat een stapsgewijze groei van circa 7.000.000 euro voor 2021 tot circa 10.000.000 euro 
voor 2024. 
Voor 2022 hebben we een totaal van circa 8.300.000 euro te besteden, voor o.a. het MAV (huidige 
budget), VOM-deelfietsen, VOM-vast en VOM-flex. 
 
Een eerste voorstel haltekaart in de GIS-tool werd reeds naar de gemeentes gestuurd. Dit is tot stand 
gekomen op basis van een stappenplan: 

• Witte vlekken o.b.v. haltekaart OV-plan 
• Bestaande VOM-haltes 
• Nieuwe VOM-haltes 
• Haltes TN-KN-AN selecteren als VOM-halte wanneer grenst aan witte vlek 

 
De VOM fiches werden opgemaakt met info over 

• Amplitude 
• Soort voertuig 
• Huidige belbussen actief in dit gebied 
• Exploitatiekosten 

Limburg werd om praktische reden ingedeeld in 6 gebieden, die elk één of meer 'witte vlekken' 
afdekken. De grenzen van deze gebieden zijn geen harde grenzen 
 
We voorzien standaard busjes voor 8 reizigers en deze voertuigen moeten goed toegankelijk zijn voor 
rolstoelen en buggy’s 
De tarieven worden in het voorjaar bepaald. 
De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de geselecteerde aanbieder. Dit kan de 
systeemkenmerken nog gaan beïnvloeden. 
 
Amplitude: het 1e voorstel is gebaseerd op amplitude van de huidige belbusgebieden 

• 6:00-21:00 op weekdagen 
• 8:00-21:00 op zaterdagen 
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• 10:00-19:00 op zondagen  (In flexregio West-Limburg wordt op zondag geen 
flexvervoer aangeboden) 

• idealiter geüniformeerd: “Alle Limburgers gelijk”. Ook het Dagelijks Bestuur gaat uit 
van deze stelling. 

Tijdens de werksessies 26-27-29 januari zullen we de verschillende amplitudescenario’s bespreken. 
 
De scenario’s zijn oa tot stand gekomen door de eerdere marktbevraging en de bevraging tijdens de 
werksessie van RFI VOM. Hieruit bleek dat de meeste waarde werd gehecht aan: 

• het vergroten van de inzetgebieden voor de flexbus 
• het verruimen van de bedieningstijden. 

Ook werd rekening gehouden met de cijfergegevens van de huidige belbusgebruik van 2019. Hieruit 
bleek dat er een gelijkmatige verdeling van de ritten over de dag is waar te nemen. Tegen de avond is 
er een duidelijke daling van het gebruik. Zowel tijdens de werkweek en de weekenden.  
 
Bij de ontwikkeling van de amplitudescenario’s is het belangrijk om rekening te houden met: 

• Uiteindelijke exploitatiekost: afhankelijk van aangeboden prijs van gegunde VOM-flex 
aanbieder 

• De tariefdiscussie die vanaf maart 2021 zal gevoerd worden en ook van belang zijn de 
inkomsten die zorgen voor een buffer 

• Deze elementen wegen wellicht zwaarder door dan spelen met amplitude 
 
2.3.1 VOM Flex 
Huiswerk bij de gemeenten 

• Halte-oefening: feedback geven (uiterlijk 5/2) 
• Fiches VOM: doornemen ter voorbereiding van WS 26-28/1 

Overleg met naburige regio’s (grensoverschrijdend): 
• VVR Kempen: 21/1 en 26/2 
• VVR Leuven: 14/1 
• Nederland: 11/2 
• Wallonië 

 
2.3.2. VOM vast 

• 2 lijnen – route bepaald (Asielcentrum Sint-Truiden en OPZC Rekem) 
• Bilaterale gesprekken zijn reeds geweest 20/1 en 22/1 
• Feedback wordt verwerkt 

 
2.3.3. Deelfietsen en mobipunten 

• 260 fietsen, gespreid over 17 locaties 
• Back-to-one systeem 
• 1 locatie per gemeente  
• Op 1/1/2022 starten met gefaseerde uitrol 

• 8 fietsen aan belangrijkste OV-halte in 12 gemeenten 
• 8 fietsen aan 3 bedrijvensites 
• 16 fietsen in Genk en Hasselt 
• Verhoging o.b.v. evaluatie en/of garantie of engagement van gebruik op 

bedrijvensites (Van 8 naar max 16 en van 16 naar max 32) 
• Back-2-one systeem 
• Gewone deelfietsen, nog geen elektrische fietsen 
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• Ontlening via slim slot of sleutelautomaat 
• Service bij voorkeur via sociale economie 
• Maximale ontleentijd van 24u 
• Maximale vindbaarheid door opvallende kleur en GPS-locatie in app 
• ! Aanbesteding gebeurt door de vervoerautoriteit, niet voor VVR Limburg ! 

 
Huiswerk bij de gemeenten 

• Deelfietsen fiche: feedback geven (deadline 28/1) 
• Inventarisfiche: plaatsbezoek op toekomstig Hoppinpunt om vragenlijst in te vullen 

en schets en fotoreportage te maken (deadline 5/2) 
 
Onderstaande wensen/vragen werden doorgegeven aan Brussel MC: 

• Raamovereenkomst voor deelfietsen zodat gemeenten met eigen financiering 
kunnen instappen: 

• Bijkomende gemeenten 
• Bijkomende locaties 
• Bijkomende fietsen 

• Systeemeigenschappen: toegankelijk & inclusief 
• Fiets 
• Reservatie en ontgrendeling 
• Onderhoud en service 
• Data-uitwisseling 

• Fietsenstalling: 
• Wie voorziet deze? 
• Overkapping 
• Voorbehouden plaatsen en zones 
• Kwaliteitseisen gemeenten 

 
Interactie gemeenten: 
Provincie:  Worden alle presentaties ter beschikking gesteld? Antwoord: alle presentaties en alle 
verslagen worden op de SharePoint gezet onder de map van de vervoerregioraad. 
 
Lommel: Wordt deze flexibiliteit ook doorgetrokken over de provinciegrenzen? cfr. Noord-Limburg 
naar VVR Kempen? Antwoord: De grens kan overgestoken worden naar andere Flexregio en/of over 
de grens van de VVR heen. Het zijn dus geen harde grenzen.  
 
Beringen: Waarom is er geen flexvervoer op zondag in West-Limburg? Antwoord: In West-Limburg 
vandaag op weekdagen belbusbediening, en dit hebben we al uitgebreid naar zaterdag in de 
flexbediening. Vandaag de dag is er geen bediening op zondag in West-Limburg en vandaar hebben 
we dus ook geen cijfergegevens. De witte vlekken in West-Limburg zijn ook kleiner in omvang ten 
opzichte van de andere regio’s. Om budgettaire redenen hebben we daarom in eerste instantie 
gekozen om flexvervoer in te zetten in de grotere witte vlekken. Tijdens de werksessie gaan we 
verschillende scenario’s afwegen om er voor te zorgen dat flexvervoer er voor iedereen is, eventueel 
ook op zondag. Het Dagelijks Bestuur is ook vragende partij om het principe te hanteren: VOM voor 
alle Limburgers gelijk. We gaan dit nu dus ook nagaan voor alle flexgebieden, eventueel door de 
amplitude iets in te krimpen. Dit zal tot uiting komen in de werksessies.  Bekijk ook de fiches van 
vorige week 
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Bocholt: Een vraag i.v.m. het flexsysteem en budget: wordt dit verwerkt in geheel mobiliteitsverhaal? 
Ga je straks meer moeten betalen voor een ticket voor VOM ten opzichte van een ticket voor 
KN/AN?  En kan de amplitude in de weekenden niet opgetrokken worden tot 22u00 voor de 
sport/cultuur en diverse evenementen? Het huidige belbusgebruik werkt nu niet echt omdat oa 
rechtstreekse lijnen er niet zijn, daarom de oproep om de gebruikscijfers niet te zwaar laten 
meetellen omdat het huidige systeem niet echt werkt.  Antwoord: de cijfergegevens van de belbus 
werden als input gebruikt om een eerste voorstel te maken om de discussie te voeren. In verband 
met de tariferingprijs worden ook een aantal scenario’s opgemaakt en deze worden besproken in de 
vervoerregio. De tariefbepaling gaat pas in het voorjaar aan bod komen. Hierin moeten we zoeken 
naar gulden middenweg. Voor de amplitude kunnen we bij voorkeur bij extra budgetten de uren 
verruimen, rekening houdend dat gebruik van de belbus. We moeten ons de vraag durven stellen of 
het zinvol is om dit in late en vroege uren in de weekenden te voorzien? Deze discussie komt zeker 
nog aan bod in de volgende weken. 
 
Provincie: Ter info. Het is weliswaar een beperkte groep, maar we stellen binnen MAV vast dat er op 
zondag best wel wat vervoersstromen zijn van personen (met een (mobiliteits-)beperking) die in 
voorzieningen verblijven en die op zondag naar familieleden/ouders gaan.. en dat in alle regio's... Dus 
deze kleine maar evenwaardige doelgroep zeker niet vergeten in het geheel... Evenzo voor de 
vervoersnoden na 20 uur 's avonds voor deze doelgroep.. Maar vermoedelijk komt dit de komende 
dagen wel verder aan bod. Antwoord: Het doelgroepenvervoer is uiteraard verschillend t.o.v. de 
open gebruiken. Deze discussie moet ook nog gevoerd worden in de volgende weken. 
 
Hechtel-Eksel: We hebben de locaties bekeken en we hebben een regionaal mobipunt. Kunnen er 
meerdere locaties bijkomen voor deelfietsen?  Antwoord: de locaties voor deelfietsen werden 
vastgelegd in het OV-plan 2021. Wanneer er meer budget is in de toekomst, dan kunnen deelfietsen 
bij bijkomende gemeenten geplaatst worden.  We hebben ook een voorzichtige start genomen zodat 
we nog een reserve hebben. Bij evaluatie zijn op sommige plaatsen misschien 8 deelfietsen 
voldoende en op die manier kunnen er nog locaties bijkomen. Het gebruik hangt ook af van alle 
partners, om de reizigers te overtuigen om dit systeem te gebruiken.  
Omwille van het succes van fietsen door de bomen kan dit misschien een meerwaarde bieden. 
Antwoord: Dit is inderdaad de bedoeling, maar we kunnen niet alles in een keer doen. Op termijn 
kunnen we ook eventueel samenwerken met toerisme, want wij focussen ons nu op het functioneel 
gebruik.   
 
Wellen: Wat als andere gemeenten dan die 17 ook willen investeren in die deelfietsen? Is het dan 
niet interessant moesten zij gebruik maken van hetzelfde systeem? Deelfietsen zouden ook 
interessant zijn voor mobiliteit naar de vaccinatiecentra maar dat is niet realistisch qua timing? of dat 
moeten we los zien van deze oefening? Antwoord: de vraag is gesteld aan MC, die de deelfietsen 
gaat aanbesteden, of het mogelijk is om een raamcontract op te maken zodat gemeenten hierin 
kunnen meedoen. We hebben echter nog geen antwoord gekregen.  Wat betreft de 
vaccinatiecentra: de uitrol van het deelfietsen is voorzien in januari 2022. 
 
Genk: Natuurlijk zijn we blij dat er nog meer wordt ingezet op fietsen. Is er de mogelijkheid om 
elektrische fietsen te voorzien?  Antwoord: In 1ste instantie hebben we gekozen voor gewone 
fietsen, op termijn willen we inzetten op elektrische fietsen, daar waar nodig (bijvoorbeeld in 
Haspengouw).  Na evaluatie en eventueel op termijn kunnen we dit voorzien, want hier zijn ook meer 
investeringen, laadpalen, … voor nodig. 
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Beringen: Is het gebruik van de fietsen te betalen? Antwoord:  ja, dit is te betalen. Momenteel kost 
het lenen van een fiets bij BlueBike ongeveer 3 euro/dag. De Vlaamse subsidie zal hier wel van 
wegvallen. Het tarief zal bepaald worden in de vervoerregio. 
 
Alken: Cruciaal om het comfort te verzekeren is wel dat er steeds een fiets beschikbaar is. Opschalen 
moet dus snel kunnen, anders haken gebruikers af. Antwoord: klopt daarom hebben we ook gewerkt 
met een reservepot zodat we snel kunnen schakelen 
 
Diepenbeek: Wat betreft deelfietsen in Genk en Hasselt, als het systeem niet door "buur" gemeenten 
kan uitgerold worden dan worden er schakel locaties uitgesloten. Zo verwijs ik graag naar de campus 
site van de U Hasselt in Diepenbeek. Als dat niet mogelijk is om via raamcontract te werken, zijn er 
dan opties voor deze gemeenten zoals Diepenbeek om iets uit te rollen in onze Hoppinpunten dat 
hier ook voordeel bij heeft? Antwoord: we moeten even het antwoord op onze vraag over het 
raamcontract afwachten. Ook buiten de VVR zullen er aanbieders zijn van deelfietsen, deze kunnen 
we op termijn koppelen aan de app van de MC. Ook met de campus zal er voldoende engagement 
moeten zijn en dan kan dit systeem haalbaar zijn. Een reiziger kan zijn fiets ontlenen en een 
gemeentegrens oversteken, maar wel terugkeren naar locatie waar fiets ontleent werd (back to one). 
 
Lommel: krijgen we dan straks geen versnippering in het aanbod? verschillende aanbieders, 
verschillend gebruik (functioneel / toeristisch...) is er straks nog overzicht?  Antwoord: Neen, hoe 
meer bedrijven, mensen, instanties fietsen aanbieden is goed, maar we moeten alle informatie wel 
goed bundelen zodat het duidelijk is voor de reizigers. De mobiliteitsapp moet duidelijk zijn zodat er 
verschillende keuzemogelijkheden zijn voor de reizigers. De app zal cruciaal zijn.   
 
 

3. Regionaal mobiliteitsplan 
 
Door de concretisering van het VOM, is het Regionaal Mobiliteitsplan on hold gezet. Belangrijk om 
mee te geven is dat de opzet behouden blijft, maar de timing wordt aangepast!  
Er zijn ook reeds nieuwe overlegmomenten gepland waar het RMP toegelicht zal worden:  

• Stakeholderoverleg: 25/1 
• Overleg met Nederland: 11/2 

 
 
Interactie gemeenten: 
Hechtel-Eksel: op 1/1/2222 zal het nieuwe OV-plan starten. Hoe gebeurt de communicatie naar onze 
burgers? Wat is de timing? Antwoord: Nu hebben we hier nog geen zicht op. Er zijn 2 trajecten 
lopende: De Lijn is bezig met de communicatie op punt te zetten voor KN/AN en het departement 
MOW in Brussel is in een werkgroep bezig om de algemene communicatie en VOM voor te bereiden. 
Voor de zomer zullen we een terugkoppeling doen naar vervoerregio’s. De communicatie zal in 
najaar op kruissnelheid komen en we zullen ook kijken hoe we jullie hierin kunnen betrekken. 
 
Bilzen: in het vele voor- en na-traject zullen de deelfietsen slechts een heel beperkte bijdrage 
leveren. De mensen gaan vooral hun eigen fiets of bedrijfsfiets gebruiken. Vandaar het belang van de 
fietsstallingen aan zoveel mogelijk haltes. Antwoord: Inderdaad, veel mensen zullen hun eigen fietsen 
gebruiken en de fietsstallingen zijn hierbij cruciaal. Dit nemen we ook mee in ons plan. 
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Nieuwerkerken: VOM is een nieuw gegeven, wat met de prijzen hieromtrent? Het kan toch niet zijn 
dat men 2 maal moet betalen, eenmaal voor VOM en dan nog eens voor KN/AN: Antwoord: deze 
discussie moet nog gevoerd worden. Er zullen verschillende scenario’s opgemaakt worden en deze 
worden voorgelegd aan de vervoerregio. Het verhaal rond de tarifering zal vanaf maart aan bod 
komen. Ook in de andere vervoerregio’s loopt dit verhaal en we proberen dit dan ook af te stemmen 
met de vervoerregio Kempen en Leuven om voor eenzelfde tarief te gaan.  
 
Heusden-Zolder: niet alleen gaan voor eenzelfde tarifering tussen de verschillende vervoerregio’s 
maar hopelijk gaat de NMBS hier ook in mee. Antwoord: Wij willen dit ook, maar dit is natuurlijk een 
andere instantie en behoort niet tot onze bevoegdheid.  
 
Diepenbeek: Is er al meer duidelijkheid rond de periode waarrond het vademecum inrichting 
Hoppinpunten beschikbaar zal zijn? Antwoord: Neen, op dit moment hebben we hierover nog geen 
duidelijkheid. Maar we gaan gewoon hiermee starten en niet wachten op dit vademecum.  Best ook 
contact opnemen met jullie mobiliteitsbegeleiders, zij zullen jullie hierin te ondersteunen. 
 
Genk:  Is er al meer geweten over de samenwerking met NMBS betreft de mogelijkheid om 
Hoppinpunten op hun domein in te plannen? Antwoord: Er is een overleg met de NMBS ingepland op 
4 februari en we zullen hierover terugkoppelen met de VVR-Limburg.    
 
 
 

4. Variapunten 
 
Er zijn geen variapunten 
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AANWEZGIHEIDSLIJST 10DE VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum: 25 januari 2021 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 
 

 
 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  A 
BAPTIST MARTINE PROVINCIE LIMBURG  A 
BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 
BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
CHRISTIAEN KOEN NMBS  A 
CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
COCKHUYT MATHIEU VVSG  A 
COECKAERTS ARNO DE LIJN  A 
DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar VO 
LAMBRECHTS BERT PROVINCIE LIMBURG Co-voorzitter A 
LIETEN SVEN DEPARTEMENT MOW Co-voorzitter A 
MAGIS MAARTEN DE LIJN  Regiomanager A 
MARKET JAN AWV LIMBURG Regiomanager A 
MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd A 
OERLEMANS ERIK STUDIEBUREAU STG   
RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 
REUMERS MARTHE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAN DINGENEN STIJN PROVINCIE LIMBURG  A 
WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  A 
WIJNKER MARCEL INTER  A 
ZEGERS HANS PROVINCIE LIMBURG Kabinet A 

 
 

ALKEN    
KOEN VANMUYSEN  Ambtenaar A 
FRANK VROONEN  Schepen  A 
AS    
WILLY VAN ROTEN  Ambtenaar VO 
BALEN    
    
BERINGEN    
SANDRA VANIMMISSEN  Ambtenaar A 
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JEAN VANHEES  Schepen A 
BILZEN    
JOHAN SAUWENS  Burgemeester A 
BOCHOLT    
PATRIEK DANIELS  Ambtenaar A 
ERIK VANMIERLO  Schepen A 
BORGLOON    
DORIEN LIEBENS  Ambtenaar A 
ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 
BREE    
SVEN MEERMANS  Ambtenaar A 
LANDER SAVELKOUL  Ambtenaar A 
MARIO KNIPPENBERG  Schepen A 
DIEPENBEEK    
DAPHNE STUIJ  Ambtenaar A 
JERICA HELEVEN  Schepen A 
DIEST    
    
DILSEN-STOKKEM    
PETER DE LA HAYE  Ambtenaar A 
SOFIE VANDEWEERD  Burgemeester A 
KOEN SLEYPEN  Schepen A 
GEETBETS    
KRIS SWINNEN  Voorzitter gemeenteraad VO 
GENK    
HERMAN GROSSARD  Ambtenaar A 
STIJN PIETTE  Ambtenaar A 
MICHAEL DHOORE  Schepen A 
GINGELOM    
GOELE VANTILT  Ambtenaar A 
JAN WICHELER  Schepen A 
HALEN    
MARC BREMS  Ambtenaar A 
KRIS JACOBS  Schepen A 
HAM    
VEERLE WOUTERS  Ambtenaar A 
HAMONT-ACHEL    
ANNICK KAUFFMANN  Ambtenaar A 
BER VAN DE SCHANS  Schepen A 
HASSELT    
STEVEN VANDEPUT  Burgemeester A 
HECHTEL-EKSEL    
KAREL VRANCKEN  Ambtenaar A 
JAN DALEMANS  Burgemeester A 
THEO MARTENS  Schepen A 
HEERS    
KRISTOF PIRARD  Schepen A 
HERK-DE-STAD    
    
HERSTAPPE    
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HEUSDEN-ZOLDER    
YURI ALDERS  Ambtenaar A 
LODE SCHOPS  Schepen A 
HOESELT    
JORDI BOULET  Voorzitter gemeenteraad A 
HOUTHALEN-HELCHTEREN    
FRANK BROUX  Ambtenaar A 
LUC MELOTTE  Schepen A 
ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
KINROOI    
RICK VAN VIJFEIJKEN  Ambtenaar A 
JO BRAUNS  Burgemeester A 
KORTESSEM    
    
LANAKEN    
DANA BREULS  Ambtenaar A 
SOFIE MARTENS  Schepen A 
LANDEN    
    
LEOPOLDSBURG    
BENOIT FOLENS  Ambtenaar A 
BENNY MAES  Schepen A 
MARLEEN KAUFFMANN  Burgemeester A 
LOMMEL    
SOFIE REUMERS  Ambtenaar A 
SOFIE LOOTS  Schepen A 
LUMMEN    
KATLEEN PIETERS  Ambtenaar A 
IVO HULSHAGEN  Ambtenaar A 
RITA MOORS  Schepen A 
MAASEIK    
JESSICA JANSSENS  Ambtenaar A 
JOHAN TOLLENAERE  Burgemeester A 
MAASMECHELEN    
JELKA ROGIERS  Ambtenaar A 
MARLEEN KORTLEVEN  Schepen A 
MEERHOUT    
    
NIEUWERKERKEN    
ANNEMIE BERGEN  Ambtenaar A 
ROHNNY SCHREURS  Schepen A 
OUDSBERGEN    
RENE SCHREURS  Ambtenaar A 
LODE CEYSSENS  Burgemeester A 
PEER    
VEERLE AERTS  Ambtenaar A 
STEVE NOELS  Ambtenaar A 
STEVEN MATHEI  Burgemeester A 
SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 
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PELT    
RIK SCHREURS  Ambtenaar A 
CARMEN VAN DEN AKKER  Ambtenaar A 
JAAK FRANSEN  Schepen A 
RIEMST    
ROB SCHOUFS  Ambtenaar A 
CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 
SINT-TRUIDEN    
JOHAN VANGEFFELEN  Ambtenaar A 
VEERLE HEEREN  Burgemeester A 
TESSENDERLO    
    
TONGEREN    
PATRICK JANS  Schepen A 
YANNICK VOLONT  Ambtenaar A 
VOEREN    
JUDITH VOETS  Ambtenaar A 
TWAN WILMES  Ambtenaar A 
JORIS GAENS  Burgemeester A 
WELLEN    
CHIEL HERBOTS  Ambtenaar A 
ELS ROBEYNS  Burgemeester A 
ZONHOVEN    
FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 
ZOUTLEEUW    
    
ZUTENDAAL    
BRITT FIDDELAERS  Ondersteuning A 
DIRK SMITS  Schepen A 
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