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VERSLAG VVRR 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 26 april 2021 

Locatie: digitaal  

Aanwezig: (zie achteraan) 
Verslaggever: Lore Van Welde (STG)   

Onderwerp: VVRR 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
1. Agenda 

 
- Goedkeuring verslag 29/3 
- RMP 2030-2050 

a. RMP – MER: aangepaste procesplanning  
b. Toelichting scenario’s 
c. Toelichting interlokale netwerken (onder voorbehoud) 

- OV-plan 2021 
a. Unieke Verantwoordingsnota’s Hoppinpunten (VOM-deelfietsen): proces 

- Varia 
 

2. Opening en goedkeuring verslag 29/3/21 
 

Geen bemerkingen bij het verslag van 29/3/21. Het verslag wordt goedgekeurd.  

3. RMP 2030-2050:  
 

a. RMP – MER: aangepaste procesplanning 
 
Door de uitwerking van het VOM heeft het RMP 2030-2050 tijdelijk ‘on hold’ gestaan. Nu wordt het RMP weer 
helemaal opgepakt en wordt er een doorstart gemaakt. Er zal ook een strategisch MER opgemaakt worden. De 
MER en RMP procedure worden op elkaar afgestemd tot een geïntegreerd planningsproces waarbij er een sterke 
wisselwerking zal zijn tussen het MER en het RMP onderzoek. Wanneer de MER-coördinator is aangesteld kan 
het proces volledig op punt gezet worden. Het gevolg van de integratie van een MER traject is dat de 
doorlooptijd om het RMP op te stellen verlengd wordt tot december ’22.  
 
Vervoerregio Limburg heeft de ambitie om een modal shift van 60/40 te bekomen. Om deze mobiliteitstransitie 
te realiseren, moet er ingezet worden op 1) het mobiliteitsaanbod, 2) het gedrag en 3) ruimte. Om effectief een 
kwaliteitssprong te kunnen maken, wordt een getrapte werkwijze toegepast. Eerst werden relaties in kaart 
gebracht. Daarna werd gekeken naar netwerken en knopen om hiermee scenario’s te bouwen. Nu worden 2 
extreme scenario’s gebouwd, die in de werksessies worden besproken. Samen met de gemeenten bepalen we 
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welke maatregelen meegenomen worden naar de 2 kansrijke scenario’s die doorgerekend worden in het Vlaams 
verkeersmodel. Op basis van de resultaten van de doorrekening en op basis van de inzichten uit het MER-
onderzoek kan een definitief beleidsscenario worden bepaald met bijhorend actieprogramma.  
 
De kansrijke scenario’s en de doorwerking naar het interlokale niveau worden met de gemeenten besproken  in 
werksessies eind april - begin mei. Er wordt ook een werksessie rond gedrag ingepland en een online 
vervoerregiodag op 14 juni. Op de vervoerregioraad van 5 juli (die initieel op 2 juli in de planning voorzien was) 
wensen we de kansrijke scenario’s te laten vaststellen op de vervoerregioraad om vervolgens te laten 
doorrekenen via het Vlaams verkeersmodel.  
 

b. RMP 2030-2050: toelichting scenario’s 
 
Tijdens de werksessies in november werd gekeken hoe de vervoerregio op 4 schaalniveaus fungeert en welke 
netwerken er zijn. Daarnaast werden de kwaliteitseisen opgelijst en werden deze geconfronteerd met de huidige 
situatie. Dit vormde het startpunt om op verder te bouwen en om bouwstenen te distilleren. Alle losse 
bouwstenen zijn gebundeld in maatregelenpakketten om zo scenario’s te maken. Er werd gekozen om te werken 
met extreme scenario’s om zo de hoeken van het speelveld beter te verkennen. Deze scenario’s moeten 
onderscheidend zijn van elkaar en mogen geen utopie zijn. 
 
Er wordt gestart met een soort basisscenario (business as usual), wat bestaat uit maatregelen die reeds beslist 
beleid zijn of aannemelijk zijn om beslist beleid te worden binnen 10 jaar. Daarnaast zijn 2 extreme scenario’s 
uitgewerkt: “en-en-en” of ook “bereikbaar en betrouwbaar” scenario, wat een voortbouwing is van de huidige 
beleidslijn en het “leefbaar en gezond” scenario, waarbij maximaal wordt ingezet op een duurzame en leefbare  
regio met maximale facilitatie van de gewenste groei. 
 
Om de scenario’s te beoordelen wordt gewerkt met de MoveMeter voor de kwantitatieve beoordeling en via 
expert judgement voor de kwalitatieve beoordeling van enkele aspecten die moeilijker in de MoveMeter worden 
doorgerekend, zoals grensoverschrijdende verplaatsingen. De bedoeling is hierbij om te leren welke 
maatregelen goed werken en dus weerhouden kunnen worden om mee te nemen naar de kansrijke scenario’s 
die uiteindelijk doorgerekend zullen worden in het Vlaams verkeersmodel. 
 
Voor fiets is er een basispakket bestaande uit de huidige infrastructuur alsook de geplande ontwikkelingen. Bij 
scenario “bereikbaar en betrouwbaar” wordt de ruggengraat verder aangevuld met ontbrekende schakels. Bij 
“leefbaar en gezond” worden deze schakels ook toegevoegd, samen met het opschalen naar een heus 
fietsparadijs. De MoveMeter geeft aan wat het effect is op de autointensiteit van deze bouwstenen. Voor fiets 
zien we voornamelijk een afname van de autointensiteit op verschillende plaatsen bij elk scenario. Het effect bij 
het scenario “leefbaar en gezond” is het grootst. 
 
Voor openbaar vervoer is er eveneens een basispakket opgemaakt. Bij het scenario “bereikbaar en 
betrouwbaar” komt er een frequentieverhoging en zullen eveneens “feeders” voorzien worden naar Spartacus 
en het spoor. Bij het scenario “leefbaar en gezond” worden alle verbindingen, op alle niveaus, prioritair aanzien 
en wordt de vloot ook vergroend. Het scenario “leefbaar en gezond” heeft een groter effect op de modal shift 
in vergelijking met de andere scenario’s. 
 
Voor auto werd eenzelfde aanpak gehanteerd. Wanneer we de bijdrage van de modal shift beoordelen, zien we 
geen positieve bijdrage bij deze scenario’s, behalve bij “leefbaar en gezond”. 
 
De effectiviteit van verschillende bouwstenen is samengevat in een tabel die terug te vinden is in de presentatie, 
enerzijds geclusterd per modus en anderzijds per scenario. 
 
VVR Limburg heeft 6 overkoepelende doelen, welke behaald moeten worden. De bijdrage van de verschillende 
pakketten aan deze doelen werd eveneens ingeschat en weergegeven in een tabel. Deze inschaling is gebaseerd 
op expert judgement en komt niet uit de MoveMeter.  
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Verder zijn er ook niet-infrastructurele maatregelen (zoals het inzetten op gedragswijzigingen) die niet in de 
MoveMeter kunnen worden ingevoerd en dus ook niet in de kwantitatieve analyses zijn opgenomen. Hiervoor 
is eveneens expert judgement nodig en werden eveneens tabellen opgemaakt waarbij met smileys wordt 
aangegeven in welke mate er een neutrale, positieve of negatieve bijdrage is aan de verschillende doelen. 
 
Daarenboven wordt benadrukt dat de scenario’s dienen om te onderzoeken en te verkennen op hoofdlijnen. De 
maatregelen zijn geen gemaakte keuzes en zijn louter richtinggevend en verkennend doorgerekend in de 
MoveMeter. Tijdens de werksessies doen we een verdere oefening om de resultaten van de Movemeter en het 
expert judgement te bespreken en een selectie te maken van de kansrijke maatregelen.  
 
Vragen: 

- Jean Vanhees (Beringen): De bijkomende fietsverbinding Beringen-Diest is niet vermeld. De zuidelijke 
rondweg rond Beringen mag ook mee opgenomen worden bij auto. Ik mis ook de N72 Beringen-Mijn – 
Beverlo. Dit zijn allemaal aspecten die nog ontbreken en  bijkomend opgenomen mogen worden. 

o Deze aspecten zullen bekeken worden. De interlokale netwerken zullen nog besproken worden, 
dus mogelijks komen deze verbindingen daar naar voor. Nu zijn er enkele keuzes gemaakt om 
door te rekenen met de Movemeter die tijdens de werksessies ook verder open liggen ter 
discussie. 

- Ivo Hulshagen (Lummen): Waarom zijn de spitsstroken Lummen-Hasselt in het basispakket opgenomen 
en de spitsstroken Lummen-Ham in “bereikbaar en betrouwbaar” bij auto? Mij lijkt het net andersom. 
De spitsstroken Lummen-Ham zijn al verder gevorderd. 

o Dit wordt opnieuw nagekeken met AWV. 
- Ivo Hulshagen (Lummen): Zal er een nieuwe versie van het vrachtroutenetwerk gemaakt worden? In 

2015 is ooit een plan gemaakt, maar dit werd nooit goedgekeurd geloof ik. 
o Dit plan werd inderdaad nooit goedgekeurd dus nu is de keuze gemaakt om dit helemaal 

opnieuw te bekijken. Het initiële plan werd wel als basis gebruikt om van te vertrekken. Deze 
problematiek speelt enorm voor alle Limburgs en wordt dus aangepakt binnen het RMP 2030-
2050. 

- Sophie Loots (Lommel): Ik mis de verbinding N74-N69.  
- Erik Vanmierlo (Bocholt): In de presentatie staat ergens een fout: als de leefbaarheidsgordel rond Losen 

er niet is, zal er geen sluipverkeer naar Repel gaan, maar naar Bocholt via Kaulille. Daarnaast moet er 
rekening gehouden worden dat er vanuit Nederland aan de verbinding N747 gedacht wordt voor Weert. 

o De verbinding voor Weert is inderdaad een verbinding die nog onderzocht moet worden. Het 
kan hierbij zijn dat de uiteindelijke verbinding via N747 zal lopen, maar dat is nu nog niet 
geweten. Voor de leefbaarheidsgordel rond Losen kan dit verder besproken worden tijdens de 
werksessies. 

- Lode Schops (Heusden-Zolder): Moet er niet sterker ingezet worden op het ontzien van de kernen voor 
vrachtverkeer? 

o Het is inderdaad de bedoeling om hier in het “leefbaar en gezond” scenario vanuit te gaan. 
- Lode Schops: Er wordt een schadeclaim gevraagd indien Spartacus niet tot het station zou komen in 

Hasselt. Heeft dit budgettair een effect op VVR Limburg? 
o Budgettair is er geen effect. Er wordt rekening mee gehouden op dit moment door het nog 

steeds op alle kaarten te voorzien, totdat er een definitieve uitspraak is. VVRLimburg zit daar 
niet aan de knoppen om een beslissing te nemen dus wordt dit afgewacht. Deze relatie naar het 
station is echter enorm belangrijk dus hopelijk blijft deze weerhouden. 

- Jan Dalemans (Hechtel-Eksel): De N73: het is de eerste keer dat een rondweg rond Hechtel-Eksel op 
kaart staat. Is dit reeds beslist? 

o In het eerst scenario is er voornamelijk een focus op de auto, waarbij een rondweg mogelijk is. 
In het tweede scenario wordt het autoverkeer deels weggeknipt. In beide scenario’s zijn enkel 
verkennende maatregelen gebruikt om te kijken of ze effectief zijn. Hier is dus nog niets zeker 
en betekent het niet dat deze maatregelen geïmplementeerd gaan worden in de toekomst.  

- Ruben Vandael (provincie Limburg): De snelheid van 30km/u voor fietsen: Hoe moeten we die 
interpreteren? Dit lijkt heel ambitieus? Niet iedereen zal met een spedelec rijden. 
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o Het gaat hier over de gemiddelde snelheid die gereden wordt. De modelsnelheid is hierdoor 
30km/u geworden, omdat 20km/u reeds in het model van de MoveMeter als standaard stond 
opgenomen. Dit ligt moeilijker te interpreteren naar de praktijk. Richting het Vlaamse 
Verkeersmodel moeten deze concrete praktijkvertalingen nog gebeuren. Dan kan er een minder 
extreme snelheid gekozen worden, maar deze zal bij voorkeur wel hoger zijn dan 20km/u om 
een kwaliteitsprong te kunnen maken.  

o Fiets zit iets moeilijker in het model, net als andere aspecten zoals een parkeerbeleid. Een model 
heeft altijd beperkingen, net zoals het Vlaamse Verkeersmodel zelf.  

- Stijn Piette (Genk): Er is bezorgdheid omtrent de ruggengraat van het OV. Als de doelstelling van modal 
shift gehaald wil worden, worden deze dan ook voorgelegd aan kabinet Peeters? Blijft dit binnen de VVR 
zelf of wordt dit breder uitgedragen naar Vlaanderen? 

o Dit wordt geregeld teruggekoppeld naar de minister. Hierdoor voelen ze wat er leeft en dat kan 
meegenomen worden in de beleidsbeslissingen. 

 
c. RMP: toelichting interlokale netwerken 

 
Vanuit de hoofdstructuur zoals gepresenteerd in de scenario’s werd een doorvertaling gemaakt naar de 
interlokale netwerken volgens een aantal basisprincipes.  
 
Fiets: 
Er zijn verschillende principes die spelen op de schaalniveaus. Voor het interlokale niveau gaat het voornamelijk 
over de verbinding tussen nabijgelegen kernen en functies en de verknoping van fietsroutes naar hoppinpunten. 
Het BFF en de fietssnelwegen zijn de basis van deze netwerken en worden aangevuld met interlokale 
verbindingen. 
 
Openbaar vervoer:  
Voor het openbaar vervoer wordt eveneens gewerkt met een gelaagd systeem. Op het interlokale niveau is het 
voornamelijk belangrijk om lokale hoppinpunten te gaan verbinden met minstens 1 nabijgelegen 
(inter)regionaal hoppinpunt. 
 
Auto:  
Voor auto is het op interlokale niveau van belang om voornamelijk kernen te gaan verbinden in niet-
aangrenzende gemeenten. De aspecten die niet onder het interlokale niveau of hoger vallen, zullen beschouwd 
worden als mobiliteitskamers. 
 
Vracht: 
Het hoofdvrachtroute netwerk bestaat uit de hoofdwegen, welke de belangrijke nationale en internationale 
poorten met elkaar verbindt. Het interlokale netwerk zorgt voor en ontsluiting van de niet-regionale polen naar 
het regionale netwerk, zorgt voor een kapstok voor het lokale vrachtroutenetwerk en creëert routes over de 
gemeentegrenzen heen. Over het interlokale vrachtroutenetwerk kan de vervoerregioraad beslissen. 
 
Er zijn kwaliteitseisen voor de verschillende niveaus, waarbij interlokaal wordt ingezet op het ontzien van 
woonzones, ontvlechten, sluipverkeer verminderen etc. 
 
Confrontatie: 
Er zullen synthesekaarten gemaakt worden door alle modi te gaan combineren en na te gaan of er conflicten 
ontstaan. Zijn er wegen waar teveel verwacht wordt van verschillende modi? Zijn er alternatieven nodig om uit 
te werken? Dit zal uit de kaarten moeten blijken, welke iteratief opgemaakt zullen worden. 
 

4. RMP: werksessies 
 
De agenda die voorzien wordt op de werksessies eind april/begin mei heeft 2 voornaamste doelen: 

- Bespreking van de scenario’s (welke maatregelen zijn kansrijk om verder te onderzoeken?) 
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- Bespreking van de interlokale netwerken (Missen we verbindingen? Zijn enkele verbindingen 
overbodig? …) 

 
Er zal tijdens deze werksessies gewerkt worden met Miro, waarvoor nog een instructienota wordt bezorgd.  
 

5. OV-plan 2021: aanpak unieke verantwoordingsnota Hoppinpunten met deelsystemen  
 
Alles van het Vervoer op Maat is afgerond, enkel de Unieke Verantwoordingsnota moet nog opgemaakt worden.  
 
Meerwaarde van UVN is om tot een kwalitatieve invulling te komen van de Hoppinpunten. Er zal een nota met 
schetsontwerp worden opgemaakt die met de gemeenten in een bilateraal overleg worden besproken. 
Sommige Hoppinpunten kaderen in een bredere ruimtelijke ontwikkeling. Daarover worden geen uitspraken 
gedaan in de UVN.  
 
Er werden 4 types Hoppinpunten bepaald. De 17 Limburgse Hoppinpunten werden ingeschaald in de 4 
categorieën. Daarnaast werden 3 clusters opgesteld welke stapgsgewijs uitgewerkt worden de komende 
maanden. De exacte timing voor de bilaterale gesprekken wordt nog doorgegegeven.  
 
Voor elk Hoppinpunt wordt een situering met foto’s en kaartmateriaal gemaakt van de huidige situatie. De 
doelstelling van het Hoppinpunt wordt beschreven. Vervolgens worden de randvoorwaarden beschreven op 
basis van het BVR en de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten alsook de besluiten van de VVRR met betrekking tot 
het aantal deelfietsen. Op basis van de randvoorwaarden volgt er een toetsing van de ruimtelijke en 
verkeerskundige context. Welke aspecten zijn al aanwezig en wat ontbreekt nog? Vervolgens worden de 
verschillende elementen aangeduid op een ontwerpschets. Er wordt een voorbeeld getoond van het regionaal 
Hoppinpunt in Bilzen.  
 
Vragen: 

- Sandra Van Immissen (Beringen): In de timing is een bilateraal gesprek voorzien eind juli. Dit is echter 
midden in de vakantie waardoor dit mogelijks niet past. Is uitstel hier een mogelijkheid? 

o De timing is momenten nog onder voorbehoud en kan nog licht veranderen waardoor dit 
misschien geen probleem meer vormt. Daarnaast zullen er uiteraard geen gesprekken ingepland 
worden tijdens de verlofperiode van de desbetreffende mensen die aan tafel moeten zitten. Het 
zal dan een kwestie zijn om te kijken of het een klein beetje naar voor of achter kan schuiven.   

- Frank Vroonen (Alken): Alken staat niet bij in deze lijst, maar wil wel snel werk maken van de 
Hoppinpunten.  

o De Unieke Verantwoordingsnota gaat enkel over de Hoppinpunten waar vanuit de Vervoerregio 
deelfietsen worden voorzien. Alken hoort hier niet bij en staat om die reden niet op de lijst. 

o Voor andere Hoppinpunten ligt het initiatiefrecht bij de gemeenten zelf en kan de gemeente 
zelf beslissen om hiervoor in actie te komen op basis van het subsidiereglement. Hiervoor kan 
steeds beroep worden gedaan voor ondersteuning bij de MOW-begeleiders. 

- Rik Scheurs (Pelt): er is ook een EFRO-project lopende voor het Hoppinpunt in Pelt. Wordt dit afgestemd 
of hoe verloopt dit? 

o In de bila’s en met documenten die reeds bezorgd werden kan die afstemming inderdaad 
gebeuren. Daarnaast is één van de types die bepaald werden eveneens een type voor punten 
waar grotere studies of onderzoeken lopende zijn. Er zal gezorgd worden voor een maximale 
afstemming zodat er geen dubbel werk verricht wordt, wat mogelijks resulteert in het niet 
opmaken van een volledig ontwerp, maar eerder in het geven van een advies om op te nemen 
in de andere ontwerpstudie. 

 
6. Varia  

/ 
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AANWEZGIHEIDSLIJST  VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum: 26 april 2021 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 

 

 

 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  VO 

BAPTIST MARTINE PROVINCIE LIMBURG  A 

BAMPS JOKE DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 

BASTIAENS JEROEN STUDIEBUREAU STG  A 

BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 

BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG  A 

CHRISTIAEN KOEN NMBS  A 

CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 

COEKAERTS ARNO DE LIJN  A 

COELMONT DIRK PROVINCIE LIMBURG Kabinet A 

DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 

DE JONG DAPHNE STUDIEBUREAU STG  A 

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 

MEEX NELE STUDIEBUREAU STG  A 

MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd A 

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 

VANDAEL RUBEN PROVINCIE LIMBURG  A 

VANDINGENEN STIJN PROVINCIE LIMBURG  A 

VAN DIJCK DOMINIQUE STUDIEBUREAU STG  A 

VAGANEE GUIDO VVSG  A 

VAN WELDE LORE STUDIEBUREAU STG  A 

WALRAVEN DANNY STUDIEBUREAU STG  A 

WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  A 

WIJNKER MARCEL INTER  A 

 
 

ALKEN    

FRANK VROONEN  Schepen  A 

AS    

JO SANTERMANS  Schepen VO 
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BALEN    

    

BERINGEN    

SANDRA VANIMMISSEN  Ambtenaar A 

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    

MARIO KNIPPENBERG  Schepen VO 

DIEPENBEEK    

DAPHNE STUIJ  Ambtenaar A 

JERICA HELEVEN  Schepen A 

DIEST    

    

DILSEN-STOKKEM    

PETER DE LA HAYE  Ambtenaar A 

KOEN SLEYPEN  Schepen A 

GEETBETS    

    

GENK    

STIJN PIETTE  Ambtenaar A 

MICHAEL DHOORE  Schepen A 

GINGELOM    

GOELE VANTILT  Ambtenaar A 

JAN WICHELER  Schepen A 

HALEN    

KRIS JACOBS  Schepen A 

HAM    

VEERLE WOUTERS  Ambtenaar A 

ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 

HAMONT-ACHEL    

ANNICK KAUFFMANN  Ambtenaar A 

BER VAN DE SCHANS  Schepen A 

HASSELT    

LEEN GRUYTERS  Ambtenaar A 

HECHTEL-EKSEL    

KAREL VRANCKEN  Ambtenaar A 

JAN DALEMANS  Burgemeester A 

THEO MARTENS  Schepen A 

HEERS    

KRISTOF PIRARD  Schepen VO 

HERK-DE-STAD    

    

HERSTAPPE    

    

HEUSDEN-ZOLDER    
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YURI ALDERS  Ambtenaar A 

LODE SCHOPS  Schepen A 

HOESELT    

JORDI BOULET  Voorzitter gemeenteraad A 

HOUTHALEN-HELCHTEREN    

FRANK BROUX  Ambtenaar A 

LUC MELOTTE  Schepen A 

KINROOI    

RICK VAN VIJFEIJKEN  Ambtenaar A 

KORTESSEM    

    

LANAKEN    

DANA BREULS  Ambtenaar A 

SOFIE MARTENS  Schepen A 

LANDEN    

    

LEOPOLDSBURG    

BENOIT FOLENS  Ambtenaar A 

BENNY MAES  Schepen A 

LOMMEL    

SOFIE REUMERS  Ambtenaar A 

SOPHIE LOOTS  Schepen A 

LUMMEN    

IVO HULSHAGEN  Ambtenaar 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 

OUDSBERGEN    

RENE SCHREURS  Ambtenaar A 

LODE CEYSSENS  Burgemeester A 

PEER    

VEERLE AERTS  Ambtenaar A 

SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 

PELT    

RIK SCHREURS  Ambtenaar A 

CARMEN VAN DEN AKKER  Ambtenaar A 

JAAK FRANSEN  Schepen A 

RIEMST    

SCHOUFS ROB  Ambtenaar A 

CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 

SAARTJE VAN DE LINDE  Ambtenaar A 

SINT-TRUIDEN    

JOHAN VANGEFFELEN  Ambtenaar A 

VEERLE HEEREN  Burgemeester A 

TESSENDERLO    
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STAN PANIS  Ambtenaar A 

FONS VERWIMP  Burgemeester VO 

TONGEREN    

YANNICK VOLONT  Ambtenaar A 

VOEREN    

JORIS GAENS  Burgemeester A 

WELLEN    

ELS ROBEYNS  Burgemeester A 

ZONHOVEN    

BENNY PEETERS  Ambtenaar A 

FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 

ZOUTLEEUW    

    

ZUTENDAAL    

BRITT FIDDELAERS  Ondersteuner A 

DIRK SMITS  Schepen VO 

 
 
 


