
VERSLAG 

Online vervoerregiodag

14 juni 2021

1



Verwelkoming door kabinet 
minister Lydia Peeters 

Enkele boodschappen van dhr. Erwin Vermeulen: 

• De Vervoerregioraad in Limburg is een hele actieve raad, waardoor er al veel 
vorderingen zijn gemaakt. Limburgers praten misschien trager, maar werken 
doen ze duidelijk sneller.

• Met de Vlaamse mobiliteitsvisie van 2040 is er een ambitieus en flexibel kader 
waarbinnen de Vervoerregio’s kunnen werken om dit in te vullen. 

• De modal shift is enorm belangrijk om te behalen, maar een enorme uitdaging 
voor Limburg. Het beste is de verplaatsing die we niet maken. 

• Als Limburgers zullen we laten zien dat we het gaan doen, omdat we het 
gewoon kunnen. 
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Informatiedeling

• Hoe is het met Vervoerregio Limburg? 
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Even terugkijken

• We haalden 4 belangrijke mijlpalen het afgelopen jaar: 

• Principiële en effectieve goedkeuring van de Oriëntatienota.

• Principiële en effectieve goedkeuring van het OV-plan ’21.

• Unanieme goedkeuring van de systemen en tarieven van het 
Vervoer op Maat.

• Leidende principes, doelen en ambities voor het RMP 
goedgekeurd.
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MER

• Het RMP is MER-plichtig. De voorbereidingen worden getroffen en 
in het najaar wordt dit opgestart. Deze procedure zal parallel 
lopen met het RMP zodat er samen naar de finish gegaan kan 
worden. In het najaar kunnen we hier iets gedetailleerder op 
ingaan.

• De twee sporen zullen zo goed mogelijk gematcht worden om zo 
procedurele fouten te vermijden alsook om een goede 
wisselwerking te krijgen en het zo optimaal mogelijk in te 
plannen.
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Doelen en ambities
• Er zijn 6 doelen en 11 ambities opgemaakt voor de vervoerregio. 

De doelen worden doorvertaald naar 3 aspecten: 

• ruimte

• gedrag 

• mobiliteitsaanbod. 

• Een modal shift van 40/60 is het doel dat eigenlijk alles overstijgt. 
Dit is ook als ambitie vastgelegd en dit moet absoluut behaald 
worden. 

• Na Corona willen we vasthouden aan de positieve dingen die het 
virus ons gebracht heeft. Meer fietsen en wandelen heeft niet 
enkel mobiliteits-, maar ook gezondheidsvoordelen.
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Scenario’s

• Zie de bijgeleverde PDF met de extreme scenario’s

• Leefbaar en gezond

• Bereikbaar en betrouwbaar

• Dit document bevat ook meer info over:

• De doelen en ambities

• De afgelegde weg tot nu toe
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Even vooruitkijken

• De vervolgstappen:

• 2 kansrijke scenario’s bepalen en laten doorrekenen in Vlaams 
verkeersmodel (juli 2021).

• Deze resultaten verwerken in 1 voorkeursscenario waarmee 
de doelen behaald kunnen worden. Dit krijgt een MER.

• Deze groep wordt opnieuw aangesproken eens het scenario is 
gekozen en om de verdere acties te gaan uitwerken.

• Er komen lokale mobiliteitscafés aan met het 
voorkeursscenario op de agenda. Iedereen kan aansluiten om 
input te geven. 

• In tussentijd staat informatie op de website of is contact 
mogelijk via vervoerregio.limburg@vlaanderen.be
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Scenario’s

• Wat missen we in deze scenario’s?
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Trajecten

• Overzicht van de verkende trajecten en hun knelpunten.
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Modal shift

• Hoe ga ik, hoe gaan wij, die modal shift waarmaken?
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Terugkoppeling

• Feedback uit de groepen
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