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Aanwezig Veerle Duportail Duportail STG - Sweco 

 Stien Van Rompuy STG - Sweco 

 Hannelore Deblaere 
Deblaere 

MOW 

 Katia Rottiers  MOW 

 Lucie Pertry  AWV 

 Caroline Maes  De Lijn 

 Mindy Leroy De Lijn 

 Liesbet Bockstaele  De Lijn 

 Ignaas Claeys  OMG 

 Herlinde Trenson Aalter 

 Mark Cromheecke  POV 

 Christophe De Waele Eeklo 

 Sofie Vandelannoote Veneco 

 Filip Filip Watteeuw  Gent 

 Peter Vansevenant Gent 

 Jan Vermeulen Deinze 

 Yves Deswaene Lochristi 

 Ivan Schaubroeck Nazareth 

 Piet Van Heddeghem  Wetteren 

   

 Frank Janssens  Laarne 

 Simon Lagrange  Zulte 

 Jason Van Landschoot  Maldegem 

 Benedikte Demunck  De Pinte 

 Rigo Vande Voorde  Sint-Martens-Latem 

 Michaël Vercruyssen  Destelbergen 

 Hendrik Van de Veere  Kaprijke 

 Chris De Wispelaere Lievegem 

 Franki Van de Moere Sint-Laureins 

 Sofie Aelterman Stad Gent 

 De Jaeger Arthur  

 Dejonghe Carl Projectbureau Gentse Kanaalzone 
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 Peter Van Bambost  

 Guido Vaganée VVSG 

 Franki Van de Moere Sint-Laureins 

 Hilde Baetslé Assenede 

 Tim Scheirs Veneco 

 Christophe De Boever Gavere 

   

Verontschuldiging Jan Vanmarsnille DVW  

 Daan Schalck North Sea Port  

 Koen Christiaen  NMBS  

 Riet Gillis POV  

 Alain Moerman Projectbureau Gentse Kanaalzone  

 Danny Claeys  Nazareth  

 Luc Van Huffel Merelbeke  

 Luc Van Waensberghe Zelzate  

 Lucas Van Der Meersch  Evergem  

 Patrick Hoste  Aalter  

 Dirk Gistelinck Melle  

 Rudy Van Cronenburg Wachtebeke  

 Michael Eeckhout MOW  

 Filip Deconinck Assenede  

Kopie aan:  Allen   

  

 
Agenda: 
 

▪ Goedkeuring verslag en aangepast huishoudelijk reglement 
▪ KT OV-plan 2021 

▪ Vervoer op Maat  
▪ VoM-haltekaart     
▪ VoM-fiches     
▪ Fiches hoppinpunten   

▪ Nota De Prijkels  
▪ Afwegingskader tarifering 
▪ Nota aanbod OV stad Gent 

▪ Regionaal mobiliteitsplan 
▪ MER-traject RMP 
▪ Participatietraject: verfijningen 2021 

▪ Varia 
 
Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

- Presentatie VVR 20210402 
- Voorstel huishoudelijk reglement 
- Nota opname voorstellen stad Gent KT OVplan 
- Nota De Prijkels 
- Voorbereiding vragenlijs gemeenteraadsleden 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:f:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/vervoerregioraden%20(politiek)/20210402_pol%20VVRR?csf=1&web=1&e=74dSVU
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1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad  

>> De leden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goed. 
>> De leden van de raad keuren de aanpassing van het huishoudelijker reglement goed 

2 KT OV-plan 

2.1 Vervoer op Maat 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Studiebureau geeft toelichting bij de stand van zaken van de fiches. De raad wordt gevraagd of er nog 
vragen of opmerkingen zijn? 
De vraag tot goedkeuring is belangrijk voor de opmaak bestekken en de voorbereiding van de 
mobiliteitscentrale 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Vraag Benedikte Demunck: er waren problemen met de Sharepoint dus documenten zijn niet 
bekeken. Zijn er inhoudelijk nog zaken veranderd? Indien nee: dan is er goedkeuring. 
>> Veerle Duportail: Er zijn enkel nog aanpassingen gebeurd indien expliciet vermeld. Dus geen 
aanpassingen meer voor De Pinte. 
 
Vraag Jason Van Landschoot: Er waren opmerkingen vanuit het college. Kon ook niet op de 
Sharepoint. Zelfde vraag: is er rekening gehouden met opmerkingen uit het collegebesluit? 
>> Veerle Duportail: Er werd ook een opmerking geformuleerd over dat het zuiden van de gemeente 
in een ander flex-gebied ligt : deze opmerking is niet weerhouden. Dit blijft behouden zoals het 
heden is.  
 
Ter verduidelijking: Het Vervoer op Maat is opgebouwd vertrekkende uit onze principes 
basisbereikbaarheid met een afstand van 2km tot een KN/AN. De er tussengelegen witte vlekken 
werden voorzien van een (semi)-flex om deze hiaten te verankeren aan het KN/AN/trein. De 
verbinding is gegarandeerd naar Maldegem via Eeklo. De zuidoost kant van Maldegem valt bij semi-
flex 8 en flex 9 Lievegem gezien de geografische ligging en dichtbij de KN lijn in Eeklo (N9).Tussen 
Oost-Winkel en Eeklo is er een FN in de spits aangevuld met de flex 9 in de daluren. 
 
>> Jason Van Landschoot: dan gaat Maldegem ongunstig adviseren. 
 
Vraag Mark Cromheecke over de bestekken: zitten daar de fietssnelwegen, de BFF,… ook in vervat? 
Dit is niet duidelijk voor de Provincie. Is de knooppunt- en voorzieningen waarde en inzichten 
Ruimtelijk Beleidsplan POV meegenomen in de beslissingsboom? 
>> Veerle Duportail Duportail: wat vandaag voorligt, gaat louter over het KT OV-plan. Dus fiche 
hoppinpunten gaat louter over de deelfietsen die voorzien worden met budget VoM. Overige zaken, 
zijn voorwerp van het regionaal mobiliteitsplan, visie op LT. 
>> Hannelore Deblaere: Op vandaag ligt er KT OV-plan, dit is een heel concreet netwerkplan. Het 
RMP is een visieplan.  
>> Filip Watteeuw: de locaties voor deelfietsen zijn zo voor de hand liggend, dat we daar in RMP niet 
omheen zullen kunnen. Is voorafname, maar ook weer niet. 
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Vraag Yves Deswaene: VoM-vast over Hyfte is weerhouden? 
>> Veerle Duportail: inderdaad 
 
De Vervoerregio Gent keurt bij deze de drie documenten goed. Gemeente Maldegem stemt 
ongunstig. Verder zijn er geen opmerkingen. Unanieme goedkeuring mits nee-stem van Maldegem 

2.2 Nota De Prijkels VoM 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Hannelore Deblaere licht dit punt toe. Er is een nota overgemaakt aan alle leden van de VVRR.  
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Simon Lagrange: bedrijventerrein Zaubeek Kruishoutem Zulte: hier is minder animo bij VVR Vlaamse 
Ardennen om hier deelfietsen te gaan plaatsen.  
>> Filip Watteeuw: zal inderdaad wat moeilijker zijn. 
 
De Vervoerregio Gent keurt dit punt unaniem goed :  
 

• Overwegende dat de halte Kruishoutem Truweelweg beter is uitgerust; 

• Overwegende dat vanaf de halte Kruishoutem Truweelweg vlot kan worden aangesloten op 
de fietspadenstructuur doorheen het bedrijventerrein; 

• Overwegende dat het comfort van de reiziger / gebruiker primeert boven de (in de praktijk 
niet-voelbare) Vervoerregio-grens 

 
Is het voorstel dat de Vervoerregioraad - indien blijkt dat de halte Truweelstraat meer geschikt is - 
principieel akkoord gaat met het plaatsen van de deelfietsen, afkomstig uit het VoM-budget van de 
Vervoerregio Gent op grondgebied van een andere vervoerregio (in dit geval Vlaamse Ardennen). 
 

2.3 Afwegingskader tarifering 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Hannelore Deblaere licht dit punt toe. VVR bepaalt welke tariefsystemen ze wil gebruiken voor het 
VoM.  
 
Financieren van het VoM gebeurt op drie manieren: 

- Met budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de VVR 
- Door middel van de tarifering.  
- Systemen van cofinanciering 

 
Er wordt verwezen naar het besluit van definitieve vaststelling door de VVR Gent en naar de 
uitgangspunten zoals opgenomen in addendum. 
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Vraag: De centrale vraag vanuit het deelproject 14 van Basisbereikbaarheid op centraal niveau is of 
we voor de reiziger tot een eenvoudig en transparant systeem kunnen komen over de 
vervoerregiogrenzen heen? 
 
Vandaag werd de context bij de vragen over tarifering toegelicht, op de volgende VVRR zal een nota 
worden voorgelegd om  het standpunt van de vervoerregioraad te bepalen omtrent tarifering VOM. 
Er zijn nu reeds bedenkingen. Die worden toegelicht. 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Filip Watteeuw: discussie waar nog veel onduidelijkheden zijn. Misschien eerst vragen beantwoorden 
 
Vraag Frank Jansen: is er wel al cofinanciering in andere gemeentes? 
>> Hannelore Deblaere: in Brugge zijn er een 3-tal systemen waar er een bijdrage is van de 
gemeente. 
 
Vraag Jan Vermeulen: als de gemeente een extra bijdrage wil doen, is dat mogelijk? 
>> Hannelore Deblaere: dat kan zeker. In VVR Brugge gaat dat over een centrumbus die 
Blankenberge erg graag wilde. Blankenberge betaalt daar een aanzienlijk deel van. 
>> Filip Watteeuw: Gent doet dit ook al. 
 
Ivan Schaubroek: Nazareth is akkoord met verplaatsing halte naar VVR Vlaamse Ardennen: welke 
implicaties heeft dit voor de tarieven zijnde tarief VVR Gent versus tarief VVR Vlaamse Ardennen? 
Nazareth blijft wel teleurgesteld over aanbod OV voor De Prijkels 
>> Hannelore Deblaere: later nog op terugkomen. Aanvoelen is dat dit het tarief is van VVR Gent 
want het zijn deelfietsen van VVR Gent. 
>> Filip Watteeuw: idd, dit kan waarschijnlijk niet anders. 
 
Guido Vaganée: aanvulling over derdebetalerssystemen. In de toekomst: abonnement met voor- en -
natraject. De systemen zullen moeten worden opgenomen in het OV-plan om ook te kunnen 
doorwerken in de mobiliteitscentrale 
 
Vraag Tim Scheirs: uitstel dat gevraagd is door VVSG met 6 maanden. Is hier al een antwoord op? 
>> Guido: in de commissie is dit voorgebracht. Minister volgt het advies (vooralsnog) niet. Men wil de 
druk zo hoog mogelijk houden. Bezorgdheid blijft, maar officiële startdatum blijft 1 januari 2022. 
 
 
Conclusie: informatie is toegelicht en mag bezinken bij de leden van de VVRR. 

2.4 Bestek VoM en overname deelsystemen 

Toelichting door door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Hannelore Deblaere licht dit punt toe. Hier zijn we zeker mee als VVR Gent om de nodige info aan te 
leveren.  Belangrijkste aandachtspunten bij deze toelichting zijn de volgende :  
Begin augustus zal VVR een bericht krijgen om te melden of de aanbestedingsprijzen in lijn zijn met 
de eigen kosteninschatting. Op basis daarvan zal aanbod eventueel moeten worden bijgestuurd. 
Deelsystemen zullen pas een half jaar na invoering basisbereikbaarheid kunnen ingevoerd worden. 
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Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Vraag Mark Cromheecke: in VVR Vlaamse Ardennen zelfde boodschap. Leden waren niet tevreden 
met deze boodschap. Invoeren VoM sowieso al complex. Indien stukken worden afgesplitst, is dit 
problematisch naar communicatie met de burger. Hier ging de VVR dit melden aan de minister. Graag 
één moment waarop alles wordt ingevoerd. 
>> Filip Watteeuw: in DB zelfde discussie gehad. VoM is noodzakelijk om gaten in KN AN te vullen. Als 
dit er niet is, is dit problematisch. 

2.5 Hoppin-branding 

Hannelore Deblaere licht toe. 

2.6 Nota OV Stad Gent 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Filip Watteeuw licht toe.  
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
Geen opmerkingen. 
 
Conclusie:  De Vervoerregio Gent gaat akkoord dat deze extra lijnen worden meegenomen in de 
communicatie van het OV-plan 

3 Regionaal mobiliteitsplan 

3.1 MER-traject RMP  

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Hannelore Deblaere licht dit punt toe. 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
geen 
 

3.2 Participatietraject 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
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Er zijn geen opmerkingen op de lancering van de vragenlijst voor gemeenteraadsleden via de tool van 
de VVSG. Er is nog de mogelijkheid om feedback op de vragenlijst te geven tot en met uiterlijk 16 
april 2021. 
 
Er zijn geen opmerkingen op de andere voorstellen ikv participatie voor reizigersgroep B en C. 

4 Planning en agenda 

Operationalisering VoM 

UVN’s worden voorgelegd op de vervoerregioraad van mei of juni (tijdspad moet nog worden beslist).  
De vervoerregioraad zal dienen als Projectstuurgroep (PSG). 
 

Agenda 

 
 
Nota tarifering zal vooraf overgemaakt worden.  

5 Varia 

 Bevraging over Hoppinpunten om icoontjes op punt te zetten; 

 Ronde Van Vlaanderen VVSG 
 
 


