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Basisbereikbaarheid en studieopdracht consortium atelier\demitro2 (stand van zaken)
De covoorzitter geeft een toelichting bij de recente evolutie inzake regelgeving basisbereikbaarheid. Hij
bevestigt dat het nog steeds de ambitie is om het nieuwe kernnet / aanvullend net gelijktijdig met het
vervoer op maat uit te rollen.
ADO2 geeft een toelichting bij de stand van zaken van haar studieopdracht. Er worden geen vragen
gesteld.

OV-plan
Bijkomend budget VOM 2022
De covoorzitter licht de toegestuurde nota toe, en geeft aan dat een voorstel voor programma 2023 en
2024 nog moet worden uitgewerkt. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt / vragen gesteld.
-

-

Een bijkomende verbinding vanuit de regio (Zwalm) naar Gent (o.m.) zuidelijke tewerkstellingszones zal verder worden onderzocht. De covoorzitter geeft aan dat in relatie tot de woonwerkpendel ook de stromen richting Waregem / Kortrijk en Aalst de aandacht verdienen.
Zwalm vraagt of in de voorgestelde verbinding Waregem – Gavere ook Munkzwalm kan worden
meegenomen. De Lijn antwoordt dat deze bijkomende reisweg wellicht net op het kantelpunt zit
van het ingeschatte rollend materieel (bijkomende bus). Dit kan verder worden bekeken.
Aanvulling : De Lijn bevestigt dat het uitlengen van de nieuwe buslijn Waregem – Gavere naar
Munkzwalm niet kan binnen het kantelpunt van 1 uur cadans, en een verdubbeling van inzet /
kosten met zich mee zou brengen.
Zwalm stelt voor een bijkomend lokaal mobipunt te voorzien te Rozebeke.
De haalbaarheid van het inleggen van zgn. marktbussen dient verder onderzocht te worden.
In de bestekken voor het aanbod vervoer op maat (deelmobiliteit) zal voorzien worden in percelen
waarvan de gemeenten zelf kunnen afnemen.

Na stemming bereikt de vervoerregioraad consensus over het voorstel van het bijkomend budget VOM
2022.
-

-

Oosterzele onthoudt zich omwille van herhaaldelijk negatief antwoord op hun vragen om :
- een aparte ‘schoollijn’ te ontwikkelen ’s morgens en in de namiddag in de buurt van de N42,
startend vanaf Gijzenzele, Oosterzele, Balegem tot centrum Zottegem.
- een korte uitbreiding / verlenging busbediening vanaf Pelgrim naar station Scheldewindeke, en
dan pas richting Oosterzele.
De voorzitter stelt voor om samen met De Lijn en de covoorzitter een overleg te organiseren om
de vragen van Oosterzele te bespreken.
Zwalm geeft bij de goedkeuring de opmerking mee dat de huidige reistijd tussen Zwalm en Gent
met het openbaar vervoer niet concurrentieel is in vergelijking met de wagen. Men stelt zich
vragen bij de huidige onderzoekstechniek (op basis van de IP-methodiek) voor het beoordelen van
de vervoerspotentie

De vervoerregioraad spreekt zich expliciet positief uit over de overheveling van het VoM-budget aan het
AN voor het project Waregem – Kruisem – Gavere.
-

Kluisberen en Maarkedal halen aan dat goedkeuring van de budgetoverdracht niet is besproken
met het schepencollege en dat dit nog teruggekoppeld zal worden aan het college.
Op voorstel van SOLVA wordt expliciet aan de goedkeuring van de budgetoverdracht gekoppeld
dat er de mogelijkheid moet zijn om de overheveling terug te draaien indien gewenst.
Aanvulling : Op vraag van De Lijn worden de overhevelingsmodaliteiten verder onderzocht (door
de centrale diensten van DMOW en De Lijn.)
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Addendum OV-plan: dienstregelingenconcepten
ADO2 licht de toegestuurde nota toe en bemerkt dat flexibiliteit in de dienstregeling i.f.v. de seizoenen
(recreatie) niet voorzien is. Hiermee kan rekening gehouden worden in de evaluatie.
-

Sint-Lievens-Houtem suggereert om te evalueren of het type voertuigen ook seizoensgebonden
zou kunnen zijn.
Zottegem merkt op dat het kaartje in de addendumnota niet het ganse tracé van de semiflexbus
in beeld brengt.
Kluisbergen bevestigt dat er principieel overleg omtrent het voorstel met het Kluisbos is gevoerd.

De covoorzitter verduidelijkt dat huidige ontwerpdienstregelingen nog moeten worden afgestemd met de
te contracteren aanbieders. De huidige dienstregelingen zijn richtinggevend, na de gunning zal hierrond
verder in detail worden gekeken.
De vervoerregioraad bereikt consensus omtrent de addendumnota ‘dienstregelingconcepten’.
-

Het dienstregelingenconcept Semi-Flex Velzeke wordt goedgekeurd.
Het dienstregelingenconcept Pendelbus Kluisbos wordt goedgekeurd.
Het voorstel rond pendelbus Gavers wordt geschrapt uit het eerder voorziene aanbod aangezien
deze wordt opgevangen door het aanvullende net.

Haltes reguliere openbaar vervoer en flexhaltes
De Lijn stelt dat de feedback van de gemeenten ontvangen na het bilateraal overleg betreffende de halte
oefening is aangepast in de beschikbare gestelde Excellijst op SharePoint.
De voorzitter stelt dat het bilaterale overleg met de gemeenten als positief is ervaren.
ADO2 geeft toelichting bij toepassing van het flexsysteem. Er worden geen vragen gesteld.

Hoppinpunten
ADO2 geeft een toelichting bij de inhoudelijke kenmerken, huidig selectievoorstel en
subsidiëringsvoorwaarden voor realisatie van de hoppinpunten.
-

Op vraag van Sint-Lievens-Houtem bevestigt de covoorzitter dat het de bedoeling is om een
omschakeling van mobipunt naar de Hoppinhuisstijl te voorzien.
Op voorstel van Team MOW ligt de focus bij het realiseren van de Hoppinpunten op het terrein in eerste
instantie bij de Hoppinpunten met deelsystemen. Om de gemeenten bij te staan in het bekomen van de
subsidie voor realisatie van de Hoppinpunten, is opdracht gegeven aan het consortium een plan van
aanpak uit te werken m.o.o. de opmaak van unieke verantwoordingsnota’s. Er worden geen vragen
gesteld bij de toelichting door ADO2 van dit plan van aanpak

Deelsystemen
Er worden geen vragen gesteld bij de toelichting van DMOW bij de stavaza informatieverzameling m.b.t.
de deelsystemen.
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Participatie RMP
De toelichting rond het participatietraject wordt geannuleerd omwille van tijdsgebrek en op een volgende
VVRR geaggendeerd.

Varia en afsluiting
De covoorzitter deelt mee dat een persbericht omtrent het goedkeuren van het OV-plan is verstuurd op
1/12.
Rond Ronse zijn er momenteel inspraakreacties lopende omtrent de scopingsnota 2 en daarbij worden
ook infosessies gehouden.
Geraardsbergen vraagt naar communicatie omtrent het OV-plan gericht op de gemeenteraadsleden. De
voorzitter wijst erop dat alleen behandeling in college werd afgesproken. De gemeenten zijn vragende
partij voor een gecoördineerde informatievorm, bv. een webinar, vooraleer de communicatie naar de
burger op gang wordt getrokken.
De leden van de vervoerregioraad zijn vragende partij voor het toezenden van vergaderverzoeken via
Outlook.
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