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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #8 

Datum: 18 november 2019  
Locatie: KAVA 

Tijdstip: 09u00 – 11u00 

Aanwezigheidslijst: zie bijlage  

AGENDA 
1. Verwelkoming en goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 

2. Terugkoppeling Werkbank 

3. Besluitvorming plannota 

4. Toelichting GIP 

5. Toelichting Lantis: Minder Hinder Rechteroever 

6. Varia 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 

Verslag van Vervoerregioraad 9 oktober 2019 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

2 TERUGKOPPELING WERKBANK 

Op Werkbank (WB) werd een toelichting gegeven door de bestuurlijke voorzitter van de 

Vervoerregioraad (VRR) over de werking van de WB en een doorkijk op het verdere plan. In 

een tweede luik werd een terugkoppeling gegeven van de reacties van de VRR omtrent de 

nota die werd opgemaakt in de WB van 3/10 aangaande de Plannota. Ondanks 

tegenstellingen was dit een constructief overleg maar werd er toch stevig gediscussieerd 

over de plek van de WB. 

De bestuurlijk voorzitter licht verder toe dat er een sterkere tegenstelling is dan in andere 

WB over deze rol van de WB omdat de VRR ook een belangrijke rol heeft in het proces van 

het Routeplan. Toch is er veel overeenstemming tussen WB en VRR wat betreft het plan dat 

nu op tafel ligt. 

De bezorgdheden die worden aangehaald in de WB sluiten ook aan bij bezorgdheden in 

de rand van de VRR: ‘Hoe halen we daar de modal shift?’ 

3 BESLUITVORMING PLANNOTA 

Bestuurlijk voorzitter geeft aan dat er stappen moeten gezet worden richting het Politiek 

Stuurcomité in december. Oosterweel en het openbaar onderzoek hiervan komen dichtbij. 

We moeten aantonen dat we hier op voorbereid zijn. 

De ambtelijk voorzitter licht, a.h.v. de presentatie het proces van de plannota verder toe. 

Plannota 

• Geen eindproduct maar een strategisch document. 
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• Concretiseert de visie 

• Werkt een kader met leidende principes voor mobiliteitstransitie uit 

• Zet in op een stapsgewijze aanpak met tussentijdse mijlpalen. 

Begin 2020 naar de Vlaamse regering om aan te tonen dat er gewerkt wordt aan de modal 

shift en we doelstelling 50/50 halen voor een leefbare en mobiele regio. 

• Tussentijdse stand van zaken 

• Openbaar onderzoek OWV komt eraan → van belang om vanuit de VRR aan te geven 

hoe we naar de 50/50 gaan 

Wat is daarvoor nodig? 

• Inhoudelijk afwerken 

• Draagvlak creëren 

• Plannota in een duidelijk narratief voorstellen. 

Een verdere uitwerking van dit strategisch document volgt in een latere fase. En moet leiden 

tot een programma van concrete projecten en maatregelen. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Mortsel gaat akkoord met deze stapsgewijze goedkeuring en vindt het belangrijk dat 

er een signaal van de VRR naar de Vlaams Regering gaat. Er is ook veel 

gelijkgestemdheid binnen de VRR. Zij uiten wel een bezorgdheid met hoe we 

omgaan met deze goedkeuring op hoofdlijnen omtrent complexe dossiers (cf. tram 

7 in Mortsel). Nog geen zaken uitsluiten, dus goed om niet alle projecten vast te 

leggen maar een duidelijke strategie te hanteren. 

▪ Vervoer op Maat financieel nu gedragen door de gemeenten of budgetten vanuit 

Vlaanderen? 

Budgetten hiervoor zijn voorzien per regio. Hoe dit budget verdeeld en ingezet wordt 

moet verder uitgewerkt worden. Ook gemeenten zullen hierin kunnen bijtreden. Dit 

moet duidelijk worden in de volgende fase. 

▪ Wuustwezel is bekommerd over de stapsgewijze besluitvorming en er wordt 

gevraagd of er op beslissingen die nu worden genomen nog kan worden 

teruggekomen. 

De voorzitters geven aan dat er reeds een goede aanzet is waarop we verder kunnen 

werken. Niet alles zit hier al in vervat maar de hoofdlijnen zijn hier van belang. Er wordt 

nu een engagement gevraagd om verder te gaan op deze strategische lijnen, de 

finale beslissing wordt bij de gemeenteraad neergelegd. 

▪ Rumst benadrukt dat er goed gewerkt wordt, zeker in lokale sessies waar vanuit de 

administratie veel luisterbereidheid was. Toch willen ze benadrukken dat, hoewel 

niet iedereen een bus voor de deur kan hebben, de hoofdlijnen van de regio Zuid 

nog niet in orde zijn. De buslijn langs de A12 duurt veel te lang en werkt niet goed. 

Zo krijgen we mensen niet naar het OV. 
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▪ Lier is positief over de plannota maar wil wel de mogelijkheid om in lokale 

besluitvorming nog stappen te zetten die, indien er goeie opties zijn binnen de 

globale strategie, een aanpassing zijn van het huidige plan. De oplossing die 

momenteel worden aangereikt voor de lokale ontsluiting Lier zijn onvoldoende. 

Mogelijke ontsluiting naar E313 is een goede stap maar er moeten duidelijke 

oplossingen komen in dit verhaal. 

▪ Zandhoven vraagt om de individuele reacties op de schriftelijke opmerkingen een 

statuut te geven zodat deze, samen met de plannota, kunnen toegelicht worden op 

de gemeenteraad. 

▪ Aansluitend op deze opmerking komt ook de vraag of er nog sessies kunnen 

ingepland worden met gemeenteraden. De voorzitter geeft aan dat het 

draagvlakproces nog verder gedefinieerd wordt. Een voorstelling voor 

gemeenteraadsleden zal verder bekeken worden. 

▪ De provincie Oost-Vlaanderen benadrukt dat ze weinig van hun opmerkingen 

opgenomen zien. Ze willen ook de contacten tussen VRR en provincie benadrukken, 

zo is provincie Oost-Vlaanderen volop bezig met het Waasland. 

De politiek voorzitter beaamt dat we moeten blijven inzetten op de connectie met 

andere regio’s en provincies. 

▪ Boom heeft ook antwoorden ontvangen op de geschreven opmerkingen maar vindt 

deze niet voldoende concreet. De schepen benadrukt daarom volgende 

opmerkingen: 

o Overkapping van A12 zien we niet terug in de nota. Is van belang voor het 

opwaarderen van station Boom. 

o Aanleg van de verbinding N171 – N177, zeer belangrijke ontsluitingsweg, 

staat nu onvoldoende in de plannota. 

o Het financieringsverhaal is nog niet duidelijk voor de opmaak van budgetten. 

De bestuurlijk voorzitter geeft het volgende aan: 

o Zeer specifieke zaken komen verder in het proces aan bod. 

o Naar besluitvorming toe wordt er vooral een engagement gevraagd van de 

Vervoerregioraad om op deze nota verder te werken zodat we zo snel mogelijk 

een signaal naar de Vlaamse Regering kunnen geven. 

o Het financieringsverhaal voor gemeenten is vandaag moeilijk vast te leggen, 

dit is onvoldoende duidelijke (cf. deelfietsen) 

• Mortsel: goedkeuring zoals ze nu wordt gevraagd, goed om dit duidelijk te 

formuleren. 

4 TOELICHTING GIP 

De Vervoerregio Antwerpen is een proefregio en wordt daarom gevraagd om reeds een 

advies te formuleren op het GIP. 

De GIP-coördinator van MOW licht de werking van het GIP toe. 
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Voorstel tot advies (zie bijlage 2) 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Zandhoven haalt aan dat de timing van het GIP vandaag al tot 2022 gaat. In het 

Routeplan staan ook al projecten in 2022. Hoe sluit deze timing op elkaar aan? 

GIP is een budgetoefening voor volgend jaar en een raming van de volgende twee 

jaar. Vanaf volgend jaar wordt een vijfjarig GIP vastgelegd. 

▪ Zandhoven voegt hier nog aan toe dat de investeringen in fietssnelwegen langs 

waterwegen een fundamentele visie mist. Er moet hier ook gewerkt worden op 

veiligheid, verlichting,… 

▪ Middelen van het GIP  moeten de visie van het Routeplan volgen maar deze is op dit 

moment nog niet gedragen en goedgekeurd. 

Dit wordt nu opgenomen in het advies voor het volgende GIP. Dit moet rekening 

houden met het goedgekeurde Routeplan. 

Belangrijk hier is dat deze middelen niet blindelings het plan moeten volgen maar 

binnen de beschikbare budgetten rekening moet gehouden worden met het 

Routeplan. 

▪ Schilde: Wat is het statuut van deze lijst? Zijn dit enkel nieuwe acties of is deze lijst 

volledig (en zijn bijgevolg de werkzaamheden die hier niet instaan geschrapt)? 

AWV: Met betrekking tot het specifieke geval van doortocht Schilde zitten de 

budgetten voor de inrichting hiervan niet in deze drie jaar. Dit zit momenteel in een 

studiefase. 

▪ Momenteel een bundeling van verschillende investeringen, vooral een 

werkdocument. Is dit een statische tabel? 

Deze oefening is vooral gericht op het samenbrengen van investeringen omdat er 

vandaag evidente links worden gemist. Het biedt bovendien meer transparantie, 

lokale besturen krijgen ook zicht op middelen die niet op het lokaal bestuur van 

toepassing zijn maar er is wel duidelijkheid over de investeringen. 

De bestuurlijk voorzitter licht verder toe dat verschuivingen in dit GIP mogelijk zijn (cf. 

meerjarenplan). We willen vooral de nadruk leggen op het gebruik van het Routeplan bij 

het opmaken van het vijfjaren GIP. 

Op dit meerjarenplan zal jaarlijks advies worden gegeven. 

5 TOELICHTING LANTIS: MINDER HINDER RECHTEROEVER 

Directeur Omgeving van Lantis Bart Van Camp geeft inleiding rond de Oosterweelwerken 

en Lantis. 

Lantis: 

▪ Oosterweelverbinding 

▪ Tijsmanstunnel 
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▪ P+R’s 

▪ Flankerend beleid (fietsroutes) 

De Oosterweelverbinding is een volledig programma waar de tunnels een onderdeel van 

zijn. Voor linkeroever is er reeds een flankerend beleid uitgewerkt, voor rechteroever is dit 

in opmaak. 

Werken op Linkeroever zijn reeds gestart en zullen vanaf volgend jaar een versnelling hoger 

gaan. Voor de projecten op rechteroever is de MER ingediend, de omgevingsvergunning 

aangevraagd en wordt de bouwvergunning begin 2020 ingediend. 

Met Oosterweel is er ook een hefboom voor maatregelen die ook voor het Routeplan 2030 

en de VRR van belang zijn. Het Routeplan 2030 is ook van groot belang voor Oosterweel. 

Lantis komt in deze VRR zijn Minder Hinder werking voorstellen. Deze sluit aan op het 

Routeplan 2030 in de mate van het mogelijke en spreekt deze zeker niet tegen. Daarin zijn 

3 niveaus te onderscheiden: 

▪ Vlaanderen (bv. rerouting) 

▪ Vervoerregio (verkeersmanagement) 

▪ Bouwheer (Minder Hinder maatregelen) 

Vandaag geeft Programma manager Minder Hinder Greet Van Wesemael een toelichting 

over de werking en hoe dit zal worden afgestemd met de VRR. 

6 VARIA 

6.1 Deelfietsen 

RFI is afgelopen. Marijke De Roeck (Stad Antwerpen) geeft stand van zaken. 

Op basis van de RFI wordt binnenkort een bestek in de markt zetten. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Mobit staat niet bij de aanbieders maar is al wel aanwezig in sommige gemeenten 

van de VRR? 

o Werken voor deze RFI samen met Bluebike. Zij geven zelf aan dat ze als startup 

dit verhaal niet alleen kunnen trekken. Drie grootste aanbieders in Europa 

(Nextbike, Smoove, Donkey Republic) hebben RFI allemaal gezien. 

▪ Wordt er ingezet op e-bikes en gewone fietsen? Voor randgemeenten geloven 

verschillende leden van de VRR sterk in het e-bikeverhaal. 

o Momenteel ook gewone fietsen in randgemeenten en daar werkt het maar er 

wordt wel gekeken naar één speler die beide kan aanbieden. 

Oproep wordt gelanceerd voor 4 jaar. Onder welke juridische vorm dit bestek in de markt 

wordt gezet, moet nog verder onderzocht worden. 

6.2 Mobipunten 

Tom Vinck (stad Antwerpen) geeft een toelichting over de inrichting van mobipunten. 

• Bovenlokale knooppunten: materie voor VRR 
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• Lokale knooppunten: worden lokaal ingevuld 

 We willen hier echter een geïntegreerd verhaal van maken. 

Ook deelfietsen nodig op deze punten voor het deeltransport. 

De VRR is akkoord dat we hier mee verder gaan. 

6.3 Brecht: Stationsparkings NMBS 

Brecht haalt aan dat de uitrol van de huidige parkeerstrategie van de NMBS haaks staat op 

wat er in het Routeplan 2030 wordt beschreven. De concrete casus van station 

Noorderkempen toont dit aan. Het betalend maken van dergelijke parkeerfaciliteiten is een 

drempel voor de combimobiliteit, nochtans een uitdrukkelijke doelstelling in het decreet 

Basisbereikbaarheid. Zij verwijzen hiervoor ook naar het Vlaams Regeerakkoord. 

Voorstel tot advies (zie bijlage 3) 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Kalmthout wilt dit pleidooi sterk ondersteunen. Vanuit de filosofie van het Routeplan 

2030 willen we parkeren buiten de stad aantrekkelijk maken om mensen daar te laten 

overstappen. De beslissing van NMBS om station Noorderkempen betalend te 

maken is niet in lijn met deze filosofie. 

▪ Kapellen ondersteunt ook deze vraag en geeft aan dat de formulering rond dit thema 

in het Vlaams regeerakkoord moet doorgetrokken worden. 

▪ Lier wil hierbij wel benadrukken dat het advies gediversifieerd moet zijn. In sommige 

omstandigheden zijn deze parkings beter betalend. Lier heeft een station dicht bij 

de centrum van de stad en ziet zich daarom genoodzaakt deze parking betalend te 

maken. Zij ondersteunen echter wel het idee dat in het geval van Noorderkempen 

(en andere stations aan de rand van de stad en/of bij het hoofdwegennet) een ander 

beleid gevoerd moet worden vanuit NMBS. 

6.4 Zoersel: De Lijn 

Vanuit de gemeenteraad van Zoersel werd gevraagd om de huidige problematiek omtrent 

De Lijn aan te kaarten in de Vervoerregioraad en een sterke bezorgdheid uit te drukken 

vanuit deze Vervoerregioraad. 

De Lijn geeft aan dat de huidige problemen gekend zijn bij De Lijn en er volop aan gewerkt 

wordt, o.a. door het aanwerven van chauffeurs. 

6.5 Adviserende leden 

De adviserende leden van de Vervoerregioraad kregen niet alle documentatie. De 

administratie zorgt ervoor dat zowel effectieve als adviserende leden alle documentatie 

tijdig toegestuurd krijgen. 

 

 



  

Vervoerregioraad 09/10/2019  7 
 

6.6 Vervoer op Maat (Zandhoven) 

Zandhoven herhaalt de vraag van de vorige VRR (09/10) omtrent de proefprojecten rond 

Vervoer op Maat. Er werd hen nog geen antwoord bezorgd. 
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7 BIJLAGEN 

7.1 Aanwezigheidslijst 

Naam Organistatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst X 

Arien Caroline The New Drive  

Bastiaens Jeroen Sweco  

Bauwens Dirk Schilde  

Boelaert Filip MOW X 

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Christiaen Koen NMBS X 

Corbreun Roger De Lijn Antwerpen  

Cordy Paul district Antwerpen X 

Crombeeck Mark Provincie Oost-Vlaanderen X 

De Cordt Marc Zoersel X 

De Cuyper Natascha PZ-Noord  

De Preter Hans De Vlaamse Waterweg X 

De Ranter Paul district Hoboken X 

De Ridder Annelies AWV Antwerpen X 

De Ryck Johan Ranst X 

De Saegher Bruno district Berchem  

De Wit Sophie Aartselaar  

Derkinderen Koen Antwerpen X 

D'Hulster Steve Mortsel X 

El-Hajoutti Abdelhafid Boom X 

Fonteyn Goele Brasschaat X 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen X 

Frans Rik Stabroek  

Geens Joris Zandhoven X 

Geeraerts Carl district Berendrecht-Zandvliet-Lillo X 

Gillis Riet Provincie Oost-Vlaanderen X 

Goeminne Jurgen Sint-Niklaas X 

Govers Bas Goudappel Coffeng X 

Goyvaerts Rudi Boechout  

Helsen Alex Wommelgem X 

Helsen Koen Kapellen X 

Hendrickx Filip Omgeving  

Huet Kathleen MOW - Beleid Antwerpen  

Huysmans Sven The New Drive X 

Janssens Tom MOW - Beleid Antwerpen X 

Johnson Michiel Team MOW+ X 

Kennis Koen Antwerpen X 

Lambrecht Bart Aartselaar X 

Laurijssen Hans AWV Antwerpen X 

Lauwers Marian Borsbeek  

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

Lux Wim Provincie Antwerpen X 

Luyckx Rit Wuustwezel X 

Meyvis Jenne Hemiksem  

Moeremans Ilse Omgeving X 

Muys Nele Brasschaat  

Noë Lies MOW X 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen X 

Palinckx Koen Ekeren X 

Peeters Eline Brecht X 

Quick Brigitte Essen  

Reyntjes Ludo Stabroek  

Rombauts Anita NMBS  
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Rombouts Wouter Schoten  

Rottiers Geert Schelle  

Sablon Stefan De Vlaamse Waterweg X 

Segers Ben district Borgerhout X 

Sekeris Tjerk district Deurne  

Simons Wendy district Merksem X 

Spiessens Luc Willebroek  

Sysmans Mil Wijnegem X 

Timmermans Birre Edegem X 

Van Berckelaer Dis Borsbeek  

Van Camp Bart Lantis X 

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht X 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen X 

Van den Bergh Jef Kalmthout X 

van der Kooij Erik APPM  

Van der Velde Bart Niel X 

Van Looy Sanne Malle X 

Van Vosselen Astrid MOW X 

Van Wesemael Greet Lantis X 

Verhoeven Rudy Lint  

Verhulst Olivier Schilde X 

Vinckx Ria Team MOW+  

Volckaerts Koen Hove X 

Wevers Willem Kontich X 

Willems Tom MOW X 

Wollants Bert Lier X 

Wynants Ivo Wijnegem X 
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7.2 GIP-advies 

GIP-advies door de vervoerregioraad Antwerpen: 

De vervoerregioraad van de VVR Antwerpen nam ter  zitting van 18 november 2019 kennis 

van het ontwerp van geïntegreerd investeringsprogramma 2020 (gedeelte VVR 

Antwerpen) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Op basis van deze kennisname worden enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst: 

 

1. Het geïntegreerd programma dient mettertijd een getrouwe afspiegeling te 
vormen van de acties/programma’s die in het Routeplan 2030 beschreven zullen 
staan. 
Vermits dit Routeplan op dit moment pas aan validatie toe is op de hoofdlijnen, is 

er bij de vervoerregioraad begrip voor de vaststelling dat het GIP slechts in 

beperkte mate de doelstellingen van het Routeplan reflecteert. Vanaf de 

goedkeuring van het Routeplan 2030 dient dit plan uitdrukkelijk de leidraad te 

worden voor de prioriteitsbepaling bij de opname van concrete projecten in het 

GIP. 

 

2. De vervoerregioraad Antwerpen mist in dit GIP-geheel de voor de mobiliteit in de 
vervoerregio Antwerpen wezenlijke informatie over investeringen door NMBS en 
Infrabel maar ook vanuit de provincie, bv. inzake fietspaden. Er wordt gevraagd ook 
deze investeringen op te nemen in het GIP. 
 

3. In het licht van de ambitieuze modal shift, die in het Vlaams Regeerakkoord voor de 
Antwerpse vervoerregio is vastgesteld op 50/50, is de financiering van dagelijkse 
operaties van even groot belang dan investeringen op infrastructureel vlak. 
Dit geldt zeker op het vlak van de exploitatie van openbaar en collectief vervoer 
(zoals vervoer op maat), verkeersmanagement en alternatieve mobiliteitssystemen 
(zoals deelfietsen).  
In het kader van het impact management voor de hinder door de grootschalige 
werken in en rond Antwerpen is de versterking van het aanbod op zulke systemen 
bovendien hoogdringend.  
Ook hieromtrent wenst de vervoerregioraad Antwerpen zicht te krijgen op de 
beschikbare exploitatiemiddelen. 
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7.3 Voorstel vanuit Vervoerregioraad Antwerpen aan de NMBS 

 


