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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #14 

 

Datum: 25 maart 2021 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 8u30 – 10u00 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 

2. Terugkoppeling Infosessies Routeplan 2030 aan gemeenteraadsleden 

3. Stand van zaken Routeplan 2030 - Nota’s gebiedsgerichte uitwerking - ter beslissing  

4. Varia: 

o Stand van zaken Vervoerplan 2022 

o Nota “Evaluatiekader RP 2030” 

o BeMERring van het Routeplan 2030 

o Andere varia 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 

Het verslag van de Vervoerregioraad van 3 februari 2021 wordt goedgekeurd zonder  

opmerkingen. 

2 TERUGKOPPELING INFOSESSIES RP 2030 AAN 

GEMEENTERAADSLEDEN 

In de maand maart werden vijf regionale infosessies voor gemeenteraadsleden 

georganiseerd rond de voortgang van het Routeplan 2030. Dit leverde een mooie opkomst 

bij de verschillende sessies en deze werden onthaald als nuttige sessies en zeer 

geapprecieerd. De Vervoerregioraad benadrukt dat deze sessies voor herhaling vatbaar 

zijn. Voor de sessie ‘West’ met de gemeenten Zwijndrecht en Beveren zal een nieuwe 

infosessie georganiseerd worden na miscommunicatie omtrent de uitnodigingen. 

 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Zandhoven en Rumst hebben een vraag naar de beschikbaarheid van het materiaal in 

functie van de bijkomende vragen, die zij ondertussen vanuit de gemeenteraad gesteld 

kregen en nog verder verwachten (bijvoorbeeld over de deelname van de gemeente 

aan de systemen van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van de mobipunten vanuit de 

verschillende deelkernen). Een vast contactpunt ter ondersteuning van de gemeente 

zou welkom zijn. 
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De presentatie en de opname van de sessies zijn ter beschikking gesteld (De opnames 

kan je terugvinden op ons Youtube-kanaal en de presentaties op onze website 

(www.routeplan2030.be)). Voor alle verdere vragen kan men steeds terecht bij het Team 

van de Vervoerregio op ons algemeen mailadres beleid@vervoerregioantwerpen.be, van 

waaruit we het doorspelen naar de collega die het meest bij de vraagstelling betrokken 

is. Voor de deelname van gemeenten aan de deelmobiliteitssystemen kan er - na de 

selectie van de operator (e-)-deelfietsen, voorzien in april - een duidelijker beeld gegeven 

kunnen worden over hoe gemeenten hierop kunnen inspelen. Ook wat betreft de inzet 

van deelauto’s zal er verder worden gefaciliteerd door de Vervoerregio. 

▪ Kalmthout miste geüpdate informatie over het Vervoerplan 2022. 

De informatiesessies aan de gemeenteraad hadden niet tot doel hierover een toelichting 

te geven, maar wel te focussen op de horizon 2030 (Routeplan). De vraag wordt omgezet 

in een voorstel vanuit de Vervoerregio om een gelijkaardige infosessie te voorzien over 

het Vervoerplan 2022. De informatievideo’s die reeds werden gedeeld met de 

Vervoerregioraad zijn online ook nog steeds ter beschikking.  

▪ Lint miste de concrete invulling van het geheel op het niveau van projecten en 

maatregelen.  

Dit behoort tot de next steps bij de opmaak van het Routeplan 2030: het opmaken van 

een actieplan. 

▪ Vanuit Mortsel kwamen voornamelijk bedenkingen over het ontbreken van enige 

budgettaire achtergrondinformatie.  

De budgettaire omkadering van alle modal shift ambities is ook nog niet volledig 

duidelijk, zo bleek ook tijdens de laatste voortgangsrapportage aan het Vlaams Parlement 

n.a.v. het Toekomstverbond. De is ook een logisch gevolg van dit mobiliteitsplan dat 

meerdere politieke legislaturen en bestuursniveau in Vlaanderen overstijgt. Het wordt wel 

als een aandachtspunt meegenomen dat er duidelijkheid wordt geboden van zodra er 

informatie m.b.t. de budgetten voorhanden is. 

▪ Merksem stelt de vraag of er in de toekomst een reminder over het doorgaan van de 

sessies kan worden verstuurd kort voor het moment.  

De verdere verspreiding van de uitnodiging werd overgelaten aan de lokale besturen. Er 

zal worden bekeken of het Team van de Vervoerregio dit proces in de toekomst verder 

kan optimaliseren en ondersteunen, rekening houdende met GDPR regelgeving. 

3 STAND VAN ZAKEN ROUTEPLAN 2030 - NOTA’S 

GEBIEDSGERICHTE UITWERKING - TER BESLISSING 

Simon Neyt (manager Team Vervoerregio Antwerpen) geeft een introductie van het traject 
van de GGA-sessies (gebiedsgerichte aanpak). Vier ontwerpnota’s liggen ter beslissing voor 
op de Vervoerregioraad:  

▪ Mobiliteitsknooppunten 

https://www.youtube.com/channel/UCGkjQRW5WpFjkX-lIrB68Pg
https://routeplan2030.be/documenten/
mailto:beleid@vervoerregioantwerpen.be
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▪ Parkeerstrategie 

▪ Feederlijnen 

▪ Wegencategorisering. 

De aanpak Vervoer op Maat (VoM), een ander thema in de gebiedsgerichte uitwerking, werd 
reeds gevalideerd op de VRR van 3 februari 2021.  

Twee thema’s worden momenteel nog verder uitgewerkt: 

▪ ‘Aanpak doorstroming OV’: deze zal op de volgende VRR worden voorgelegd 

▪ ‘Keuzes ondersteunen’: uit de workshops die hieromtrent werden georganiseerd met de 

lokale besturen, kwamen geen wezenlijke elementen naar boven die zouden leiden tot 

wijzigingen aan de huidige Routeplan 2030 hoofdstukken rond dit thema. Wel kwamen 

enkele voorstellen tot actie naar boven die worden meegenomen en later dit jaar (najaar 

ten vroegste) zullen worden opgepikt in de vorm van concrete workshops (vb. infosessie 

rond Impact Management) of projecten. 

De vier ter beslissing voorliggende nota’s worden per thema besproken. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Boom deelt mee dat er nog een collegebeslissing wordt genomen omtrent de GGA-

nota’s (gepland op 5/4/’21). Op het niveau van de Vervoerregioraad wordt er ingestemd 

met de huidige ontwerpnota’s. 

Mobiliteitsknooppunten 

De hoofdlijnen en belangrijkste opmerkingen op de ontwerpnota werden toegelicht. O.a. 

op de definities van de categorieën werd gewerkt, om ze verder te verduidelijken. Vragen 

naar verduidelijking rond de kwaliteitseisen (en eventuele minimumeisen) en de uitbouw 

(timing) per knooppunt kunnen op heden echter nog niet allen beantwoord worden en 

maken deel uit van de verdere doorvertaling. Specifieke locaties, categorisering ervaring en 

naamgeving werden wel aangepast in onderling overleg met de betrokken besturen. 

Het kaartmateriaal dat wordt gebruikt (ook voor de andere nota’s) wordt overigens nog in 

Q2 van 2021 verder aangepakt i.f.v. leesbaarheid, detail, etc. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Zandhoven heeft een praktische vraag naar verduidelijking hoe er werd omgegaan met 

de eerder gemaakte opmerkingen. 

Antwoorden en reacties op die opmerkingen zijn één op één terug te vinden in de nota’s. 

Deze zullen als bijlagen bij het verslag van deze VRR worden toevoegd. 

▪ Borsbeek wijst erop dat enkele fundamentele opmerkingen, die reeds herhaaldelijk 

werden gegeven nog niet (voldoende) verwerkt werden in de nota. De belangrijkste 

vraag blijft de status van het knooppunt Silsburg. Optimaliseringen aan de nota op basis 

van verdere stappen en uitwerking dienen mogelijk te zijn. 
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Deze opmerkingen zullen opgenomen worden in een bilateraal overleg. Antwerpen en 

Wommelgem worden mee betrokken in dit overleg en ook het district Borgerhout wenst 

daarbij aan te sluiten. 

▪ De politiek voorzitter verduidelijkt dat het resultaat van deze knooppuntoefening, 

opgezet met de lokale besturen en het middenveld, een eerst kader vormt. Dat neemt 

niet weg dat aanpassingen en bijsturingen gaandeweg nog mogelijk zullen zijn, o.a. op 

basis van de uitwerking op terrein. Het resultaat is m.a.w. levende materie. Als voorbeeld 

haalt hij het - ondertussen reeds gehouden - overleg aan met alle gemeenten rond de 

A12 Zuid. Ook evoluties in het kader van stedenbouwkundige projecten kunnen tot 

andere inzichten leiden. 

 
 

Parkeerstrategie 

De hoofdlijnen en belangrijkste opmerkingen op de ontwerpnota werden toegelicht: 

▪ Standpunten over de parkeerkosten met hoofdzakelijk de wens om - verder van de stad 

- deze kosten beperkt tot gratis te houden.  

Dit wordt als één van de basisprincipes in de nota gehanteerd. Steeds zal, locatie per 

locatie,  de afweging moeten worden gemaakt. 

▪ De uitdrukkelijke vraag naar ticketintegratie als belangrijke succesfactor en 

opmerkingen over het belang van overdekt en beveiligd parkeren (fietsenstallingen) 

Deze wensen staan verwoord in de ontwerpnota en maken deel uit van de principes in 

het parkeerbeleid voor de Vervoerregio Antwerpen. 

▪ Vanuit de Werkbank Routeplan 2030 wordt gevraagd naar een meer sturende visie op 

het lokale parkeerbeleid vanuit de Vervoerregio Antwerpen. Dit werd niet opgenomen 

in de principes omwille van de huidigeegdheidsverdeling hierover (lokale besturen 

verantwoordelijk). De leden van de Vervoerregioraad benadrukken deze lokale 

bevoegdheid. Coördinatie en overleg op het niveau van de Vervoerregioraad kan hierin 

wel een meerwaarde zijn. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Zwijndrecht merkt op dat in de nota de termen ‘fietsenstallingen’ en ‘parkeerplaatsen’ 

door elkaar worden gebruikt. Terminologisch moet daarin een onderscheid gemaakt 

worden. Daarnaast wordt de stelling dat deelfietsen zo dicht mogelijk moeten worden 

voorzien bij de OV-infrastructuur (perron) in vraag gesteld. Is dat dan geen nadeel voor 

de gebruik van de eigen fiets? 

De politiek voorzitter bevestigt dat dit inderdaad moet vermeden worden en er steeds  

(afhankelijk van de beschikbare ruimte) naar integratie moet worden toegewerkt van de 

stallingen van beide modi. Dit principe zal in de finale versie van de nota worden 

nagekeken en waar nodig aangepast. 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de GGA-nota ‘Mobiliteitsknooppunten’ goed. 
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▪ Boom wenst aandacht te vragen voor het opmaken van een globale visie inzake 

geleidingssystemen naar de parkeerfaciliteiten. Typevoorbeeld: grote evenementen op 

De Schorre.  

Efficiënte parkeergeleiding is als ambitie reeds verankerd is in het Routeplan 2030. 

Daarbij zijn twee niveaus te onderscheiden:  

o Parkeergeleiding vanaf het hoodwegennet (P+R’s), waarover momenteel een (te 

delen) best practice loopt in het kader van de Minder Hinder OW (stad Antwerpen 

met partners AWV en Lantis). 

o Lokale parkeergeleiding , een bevoegdheid van het lokale besturen, waarvoor 

ondersteuning kan worden geleverd vanuit de Vervoerregio. Dit kan een 

onderdeel zijn van de oefening ‘Opschalen aanpak Slim naar Antwerpen’, 

voorzien binnen de VRA. 

 
 

Feederlijnen 

De hoofdlijnen en belangrijkste opmerkingen op de ontwerpnota worden toegelicht:  

▪ De definiëring van feederlijnen was onvoldoende duidelijk. Dit werd in de ontwerpnota 

verder gedetailleerd en verduidelijkt. 

▪ Waarom wordt het resultaat van deze oefening niet voorgesteld onder de vorm van een 

gedetailleerde lijnvoering?  

Daarvoor kan worden verwezen naar de geëxpliciteerde definitie: de selectie betreft een 

suggestief netwerk, niet gemapt op de concrete wegeninfrastructuur. Het moet wel 

duidelijk zijn dat het ambitieniveau in de nota hoger ligt dan wat het netwerk “aanvullende 

lijnen” in het vervoerplan 2022 voorziet 

 
 
Wegencategorisering 

De hoofdlijnen en belangrijkste opmerkingen op de ontwerpnota werden toegelicht:  

▪ Inrichtingsprincipes dienen nog verder te worden uitgewerkt (proces loopt wat betreft 

dragend wegennet, is afgerond op niveau hoofdwegennet).  

▪ De autoluwe mazen in het geheel werden verder benadrukt. 

▪ De logistieke thema’s (o.a. vrachtroutenetwerk, ADR-transport, uitzonderlijk vervoer) 

werden niet opgenomen in de nota wegencategorisering. Deze worden, waar mogelijk, 

afzonderlijk uitgewerkt in een nota over logistiek en goederenvervoer in de Vervoerregio 

Antwerpen. 

▪ Het standpunt over het vervolledigen van de aansluiting E313/E34 werd toegevoegd. 

▪ Nog niet gerealiseerde omleidingswegen worden op de kaart in stippellijn aangegeven 

en nog niet mee gecategoriseerd. Er wordt in de nota zelf geen appreciatie (noodzaak, 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de GGA-nota ‘Parkeerstrategie’ goed. 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de GGA-nota ‘Feederlijnen’ goed. 
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categorisering) aan die wegen toegekend, omdat dit uit desbetreffende 

onderzoeksprojecten moet blijken. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Boechout meldt dat er momenteel een participatietraject loopt voor de opmaak van een 

Visie 2030 over de N10. Het zou kunnen dat daaruit andere elementen (dan nu vast te 

leggen bij de wegencategorisering) naar voor komen. Boechout hoopt dat deze zaken 

(met verdere inrichtingsprincipes) niet zullen conflicteren. Daarnaast is er op de N10 

toch een grote verscheidenheid van wegtypologie terug te vinden en de inrichting zal 

dus steeds segment per segment moeten worden bekeken. 

De politiek voorzitter repliceert dat de huidige wegencategorisering resulteert vanuit en 

netwerkvisie, waarin elementen van een kamstructuur werden ingewerkt. Ook de lokale 

wegen, nodig voor de kamstructuren zullen mee worden opgenomen in de nota. Ook 

dat blijft een evolutief gegeven. 

 

4 VARIA 

4.1 Stand van zaken Vervoerplan De Lijn (2022) 

In de Parlementaire Commissie Mobiliteit verduidelijkte de Minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken de intentie om het kernnet binnenkort goed te keuren met uitzondering 

van het tramnet Antwerpen, dat tijdelijk on hold wordt gezet. Daarbij werd gesteld dat 

duidelijkheid in verband met de, door de Vervoerregioraad gestelde, randvoorwaarden 

cruciaal is voor een definitieve goedkeuring. 

De politiek voorzitter benadrukt dat het gegeven advies voor het KN/AN (Vervoerregioraad 

26/10/’20) onveranderd blijft. De duur van het uitstel is nog onbekend maar zal 

samenhangen met duidelijkheid over het instromen van nieuwe tramstellen en de 

realisatietermijn van de revisie van de PCC’s. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Simon Neyt (manager team Vervoerregio Antwerpen) verduidelijkt dat achter de 

schermen nog heel wat loopt in verband met dit Vervoerplan. Zo is De Lijn druk bezig 

met een operationele run, wordt binnenkort de  aanbesteding gefinaliseerd van het e-

deelfietsensysteem, worden de overheidsopdrachten rond Flex en Flex+ vervoer 

voorbereid vanuit DMOW en wordt ook verder in samenspraak met De Lijn gezocht naar 

oplossingen voor de grootste twistpunten in het ontwerp tramnet. 

▪ De politiek voorzitter stelt dat daarbij eerst en vooral de link tussen het ‘busverhaal’ in 

het  Vervoerplan en het (on hold gezette) ‘tramverhaal’ moet worden uitgeklaard. 10% 

van de berekende winsten qua vervoerpotentieel zullen op deze manier nog niet zullen 

worden aangeboord. 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de GGA-nota ‘Wegencategorisering’ goed. 
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▪ Merksem uit zijn bezorgdheid over het behoud van de tramcapaciteit in Merksem. De 

grote aandacht die er heerst voor de tramlijnen 7 (Mortsel) en 4 (Hoboken) mag niet 

betekenen dat deze problematiek elders vergeten wordt. Ook de berichten over de 

technische problemen die er zouden zijn bij het koppelen van de tramvoertuigen 

moeten grondig bekeken worden. Het uitstel voor de herschikking van het Antwerpse 

tramnet is goed maar er wordt op gerekend dat er van de vrijgekomen tijd gebruik zal 

gemaakt worden om te komen tot een (voor alle partijen) evenwichtig nieuw voorstel. 

Dit moet inderdaad in het gehele tramnet bekeken worden, in het bijzonder op plaatsen 

met momenteel een eindpunt voor meerdere tramlijnen. 

4.2 Nota “Evaluatiekader Routeplan 2030” 

Simon Neyt kondigt aan dat een technische nota met een set van mobiliteitsindicatoren ter 

opvolging van de modal shift in opmaak is. Deze nota zal na de paasvakantie worden 

overgemaakt aan de lokale besturen, zodoende er voldoende tijd is om feedback te geven. 

Deze nota zal vervolgens geagendeerd worden op de Vervoerregioraad van 25 mei 2021. 

Deze nota zal een referentiekader vormen waarop de uitrol van het Routeplan 2030 zich zal 

richten. Ze zal tevens de basis zijn voor de opmaak van een periodieke publicatie “VRA in 

cijfers”, een monitoringrapport dat dit najaar voor de eerste maal zal worden opgemaakt. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Een infosessie rond monitoring en deze evaluatie wordt nuttig geacht. 

▪ Borsbeek wil zijn bezorgdheid benadrukken bij de algehele timing en de snelheid 

waarop beslissingen moeten worden genomen. De voornaamste bekommernis is dat er 

geen openstaande punten mogen blijven hangen. Die bekommernis wordt mee 

ingegeven door de MER-verplichtingen, opgelegd voor het Routeplan 2030. 

4.3 BeMERring Routeplan 2030 

Het Routeplan 2030 zal, zoals alle regionale mobiliteitsplannen, onderhevig zijn aan een 

strategisch Plan-MER proces vooraleer definitieve goedkeuring door Vervoerregioraad en 

Vlaamse Regering mogelijk is. Die milieu-effectenbeoordeling zal parallel lopen aan de 

opmaak van een regionaal mobiliteitsplan. Vermits het Routeplan 2030 vooruitloopt op de 

opmaak van de overige regionale mobiliteitsplannen kan dat parallel lopen in de VRA niet 

meer worden gerealiseerd. In onze vervoerregio zal de Plan-MER dan ook eerder een 

appreciatie betekenen van het tot nu toe uitgewerkte materiaal.  

Aan de hand van de ondersteunende presentatie werd een eerste inzicht geboden in de 

high level stappen van dat MER-proces, met zowel een inhoudelijke als participatieve 

component: 

▪ Stap 0: aanstelling van een onafhankelijke MER-coördinator (door MOW); 

▪ Stap 1: opmaak kennisgevingsnota; 



Pagina 8 van 11  

▪ Stap 2: opmaak van het MER-rapport volgens methodiek  in 6 stappen, resulterend in 

een aanbevelingennota, waarin uitspraken worden gemaakt over inhoud van het 

mobiliteitsplan; 

▪ Stap 3: een participatietraject, met minimaal een openbaar onderzoek bij de lokale  

besturen en burgers, wat moet leiden tot een voorlopige vastlegging (incl.  

participatiebesluit) 

▪ Stap 4: definitieve vastlegging door Vlaamse Regering. 

Het doorlopen van dit geheel zal minstens gans dit jaar (2021) in beslag gaan nemen. Op 

regelmatige basis zal worden teruggekoppeld naar de VRR. 

Vragen en opmerkingen: 
 
▪ Borsbeek vraagt of de realisatie van quick wins niet zal worden tegengehouden door 

deze procedure. 

Het blijft de bedoeling is dat we doorwerken aan quick wins en andere 

verbeteringsprojecten. 

▪ De leden van de Vervoerregioraad stellen de vraag naar het ter beschikking stellen van 

modelbeslissingen, die dit traject met zich mee zal brengen. 

De opmaak daarvan zal inderdaad voorzien worden.  

4.4 Stand van zaken e-deelfietsensysteem 

De toewijzing van het e-deelfietsensysteem zal gebeuren in de loop van de maand april. 

Meer duidelijkheid over de toetredingsmodaliteiten wordt verwacht op de volgende 

Vervoerregioraad van 25 mei. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Rumst suggereert om ook voor deelname aan het (e-)-deelfietsensysteem  te denken 

aan de opmaak van een sjabloon van ontwerpbeslissing. 

4..5 Informatie Vervoerplan 2022 
 
Simon Neyt herinnert eraan dat de eerder bezorgde toelichtingsvideo’s nog steeds online 
(YouTube) beschikbaar zijn. 

4.6 VoM in de vervoerregio 

Borsbeek uit haar bezorgdheid over de blijvende onduidelijkheid over  een aantal 

elementen in het globale VoM-verhaal. O.a. over de kwaliteit van het aanbod A-flex+, de 

toekomstige inkanteling van het Raketproject en de problematiek, die de vzw Antwerpse 

Rolkar recent aandroeg, bestaan er nog heel wat twijfels. Frequente afstemming hierrond is 

wenselijk. 
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De politiek voorzitter bevestigt dat deze elementen van kortbij door de Vervoerregio  worden 

opgevolgd en hoopt daarover op volgende Vervoerregioraad (positieve) duidelijkheid te 

kunnen brengen. 

4.7 Halte-oefening De Lijn 

Vanuit De Lijn werd een oefening gemaakt met de gemeenten over halten die in het kader 
van het Vervoerplan 2022 te dicht bij elkaar liggen. De gemeenten moesten hierop 
reageren maar ontvingen vanuit De Lijn nog geen feedback. 
 
Stefan Van den Abbeele (De Lijn) antwoordt dat de reacties van de gemeenten nog volop 

binnenstromen en dat feedback wel degelijk zal gegeven worden. Daarbij  zullen de 

gemeenten gevolgd worden in hun keuzes voor het behouden of schrappen van een halte. 

Het plaatsen van nieuwe halten zal gebeuren in samenspraak met de gemeenten. 

Kapellen vraagt verduidelijking hierover in de situaties waar de lijnvoering verandert. 

Stefan Van de Abbeele bevestigt dat dan steeds zal worden overlegd met de gemeenten en 

eventueel (op gewestwegen) met AWV. 
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5 BIJLAGE 

5.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst X 

Bauwens Dirk Schilde  

Boelaert Filip MOW X 

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Christiaen Koen NMBS X 

Cissé Aïssatou district Borgerhout  

Cockhuyt Mathieu VVSG  

Cordy Paul district Antwerpen X 

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen X 

D’aes Margo Borsbeek X 

De Backer Karlien Hoogstraten  

De Bock Hans Beveren X 

De Cordt Marc Zoersel X 

De Cuyper Natasch Kapellen / Stabroek X 

De Ranter Paul district Hoboken X 

De Ridder Annelies AWV  

De Rudder Maaike Sint-Gillis-Waas  

De Ryck Johan Ranst X 

De Saegher Bruno district Berchem X 

Demartelaere Sarah Stabroek  

Derkinderen Koen Antwerpen  

D'Hulster Steve Mortsel X 

Elseviers Marc district Ekeren  

El-Hajoutti Abdelhafid Boom X 

Fonteyn Goele Brasschaat X 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen  

Frans Rik Stabroek X 

Frensch Jari district Merksem X 

Geelen Willem Antwerpen X 

Geens Joris Zandhoven X 

Geeraerts Carl district Bezali X 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen  

Goeminne Jurgen St-Niklaas  

Goyvaerts Rudi Boechout X 

Helsen Alex Wommelgem X 

Helsen Koen Kapellen X 

Hendrickx Filip Departement Omgeving X 

Henquet Philippe Mortsel X 

Jansen Michel Hoogstraten  

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen X 

Johnson Michiel Vervoerregio Antwerpen X 

Jonkers Annelies Kapellen X 

Kennis Koen Antwerpen X 
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Lambrecht Bart Aartselaar X 

Laurijssen Hans AWV X 

Lauwers Marian Borsbeek X 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

Lux Wim Provincie Antwerpen X 

Luyckx Rit Wuustwezel X 

Meyvis Jenne Hemiksem X 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen X 

Nuytemans Marc Vervoerregio Antwerpen X 

Palinckx Koen district Ekeren  

Peeters Eline Brecht X 

Preneel Marij District Borgerhout X 

Quick Brigitte Essen X 

Raats Peter Zwijndrecht X 

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten  

Rottiers Geert Schelle X 

Sekeris Tjerk district Deurne X 

Spiessens Luc Willebroek  

Sysmans Mil Wijnegem X 

Timmermans Birre Edegem  

Vaganee Guido VVSG X 

Van Berckelaer Dis Borsbeek X 

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht  

Van den Abbeele Stefan De Lijn X 

Van den Bergh Jef Kalmthout X 

Van der Velde Bart Niel  

Van Gysel Nicole Edegem X 

Van Looy Sanne Malle X 

Van Mechelen Dirk Kapellen  

Verhoeven Rudy Lint X 

Verhulst Olivier Schilde X 

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen  

Volckaerts Koen Hove X 

Wevers Willem Kontich X 

Wollants Bert Lier X 

Wynants Ivo Wijnegem  

 


