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BesprekingsverslagBesprekingsverslagBesprekingsverslagBesprekingsverslag    VervoerregioraadVervoerregioraadVervoerregioraadVervoerregioraad    18181818////00005555/202/202/202/2021111    

  

Klant: MOW   

Project: Vervoerregio Gent 
Auteur: Stien Van Rompuy, Veerle 

Duportail Duportail 
 

Onderwerp: Vervoerregioraad Datum: 18/05/2021 

Project manager: Stien Van Rompuy Plaats: Teams Meeting 

Referentienummer: 4656-0005 Datum bespreking: 18/05/2021  

Aanwezig Zie aanwezigheidslijst via 

Teams 

 

  

 

Agenda: 

 

 Goedkeuring verslag      

 KT OV-plan 2021     

       

 Unieke Verantwoordingsnota: stand van zaken     

 Uitstel mobiliteitscentrale  

 Lijnnummers   

 Tarifering VoM: standpunten 

 Participatie       

 Mobiliteitsatelier 

 VVSG-vragenlijst 

 Regionaal mobiliteitsplan 

 Stand van zaken bilaterale overlegmomenten 

 Verdere procesaanpak 

 Varia  

 Wijzigingsdossiers BFF 

 Planning 

 Data overlegmomenten 

 

Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

- Presentatie VVR 20210518 

- Document toelichting lijnnummering De Lijn (ook per mail bezorgd) 

- BFF dossier Evergem-Wippelgem (ook per mail bezorgd) 

- BFF dossier Maldegem (ook per mail bezorgd) 

- Nota tarifering VoM (ook per mail bezorgd) 

- Vragenlijst gemeenteraadsleden via VVSG-tool 

1111 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraadGoedkeuring verslag vorige vervoerregioraadGoedkeuring verslag vorige vervoerregioraadGoedkeuring verslag vorige vervoerregioraad        

>> De >> De >> De >> De leden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goedleden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goedleden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goedleden van de vervoerregioraad keuren unaniem het verslag goed....    
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2222 KT OVKT OVKT OVKT OV----planplanplanplan    

2.12.12.12.1 Unieke verantwoordingsnotaUnieke verantwoordingsnotaUnieke verantwoordingsnotaUnieke verantwoordingsnota    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Veerle Duportail licht toe hoe de Unieke Verantwoordingsnota wordt aangepakt. Er zijn 4 types 

hoppinpunten. Er wordt één nota opgemaakt, waarbij de VVRR als Projectstuurgroep zal fungeren 

om de nota goed te keuren.  

De grote lijnen van de inhoud van de nota wordt aan de leden van de VVRR voorgesteld, alsook de 

timing voor de oplevering van de nota’s. 

Gemeenten kunnen vrijblijvend een bilateraal overleg aanvragen om de ontwerpschetsen door te 

spreken. 

Er wordt de mogelijkheid gegeven in de timing om terug te koppelen naar het CBS: dit om te zorgen 

dat de afgevaardigde voor de VVRR voldoende gemandateerd is om op de VVRR van 29/6 een 

standpunt in te nemen. 

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

/ 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: De VVRR neemt akte van deze aanpakDe VVRR neemt akte van deze aanpakDe VVRR neemt akte van deze aanpakDe VVRR neemt akte van deze aanpak, er zijn geen vragen of opmer, er zijn geen vragen of opmer, er zijn geen vragen of opmer, er zijn geen vragen of opmerkingen.kingen.kingen.kingen.    

2.22.22.22.2 Uitstel mobiliteitscentraleUitstel mobiliteitscentraleUitstel mobiliteitscentraleUitstel mobiliteitscentrale    

Toelichting door Hannelore Deblaere – presentatie op Sharepoint MOW 

Uitstel van de mobiliteitscentrale heeft tot gevolg dat de startdatum van het nieuwe OV-netwerk 

mee wordt uitgesteld.  Dit gaat zowel over KN/AN als VoM.  

 

Aansluitend op dit agendapunt wordt ook het communicatieplan voor het KT OV-plan toegelicht : dit 

vertrekt vanuit de branding van het Hoppinmerk.. Krijtlijnen van een communicatieplan richting 

burger zijn stilaan gezet.  

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

⋅ Over het uitstel van mobiliteitscentrale: 

 

Opmerking Filip Watteeuw: binnen stad Gent leeft het standpunt dat KN AN niet kan starten als de 

mobiliteitscentrale niet opstart. 

>> Hannelore: dit is inderdaad het gevolg van het uitstel van de opstart van de mobiliteitscentrale. 

 

⋅ Over de communicatie voor het KT OV-plan ifv de burger : 

 

Vraag Peter VS: wil graag polsen naar de beschikbaarheid van het nieuwe netplan 

>> Hannelore: het is even zoeken naar een manier om een kaart op Vlaams niveau te hebben met het 

nieuwe netwerk, uniform. Hier wordt momenteel aan gewerkt.  De bedoeling van zo’n kaart is dan 

dat de burger bij vragen kan doorverwezen worden naar de kaart en kan ‘inzoomen’ op zijn 

gemeente. 
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Vraag Jessica Hoste: over het betrekken van de lokale communicatieambtenaren, hoe zal dit 

gebeuren?  

>> Hannelore: Dit zal rechtstreeks gebeuren vanuit Brussel 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR neemt akte van het uitstel van de mobiliteitscentralede VVRR neemt akte van het uitstel van de mobiliteitscentralede VVRR neemt akte van het uitstel van de mobiliteitscentralede VVRR neemt akte van het uitstel van de mobiliteitscentrale    en de communicatie rond en de communicatie rond en de communicatie rond en de communicatie rond 

het KT OVhet KT OVhet KT OVhet KT OV----planplanplanplan.... 

2.32.32.32.3 LijnnummersLijnnummersLijnnummersLijnnummers    

Toelichting door Caroline Maes (De Lijn) – presentatie op Sharepoint MOW 

Het nieuwe netplan wordt momenteel gefinaliseerd op vlak van haltes, reiswegen, lijnnummers, alles 

gaat weldra in de planningssoftware.  

 

In de loop van de maand april werd een presentatie bezorgd aan de leden van de VVRR met 

toelichting bij de aanpak nieuwe lijnnummering. Vragen en opmerkingen daarbij krijgt De Lijn graag 

nu, zodat De Lijn haar planningssoftware op punt kan zetten. Immers, los van het feit dat de 

startdatum van basisbereikbaarheid is uitgesteld, wil De Lijn toch graag verder werken en haar 

software finaliseren.  

 

Opmerkingen bij de toelichting 

 

/ 

    

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR neemt akte van dit punt.de VVRR neemt akte van dit punt.de VVRR neemt akte van dit punt.de VVRR neemt akte van dit punt.    

2.42.42.42.4 Tarifering VoM: standpuntenTarifering VoM: standpuntenTarifering VoM: standpuntenTarifering VoM: standpunten    

Toelichting door Hannelore Deblaere (MOW) – presentatie op Sharepoint MOW 

De inhoud van de nota Tarifering Vom wordt toegelicht aan de leden van de VVRR. De voorgestelde 

standpunten worden voorgelegd aan de VVRR.  

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

Vraag 1: geen opmerkingen  

Vraag 2: geen opmerkingen  

Vraag 3: geen opmerkingen  

Vraag 4:  

⋅ Opmerking Frank Janssens: in principe geldt: hoe duurzamer, hoe goedkoper. Dat is op zich een 

logisch standpunt. Maar hoe kan je vermijden dat goedkope deelfietsen worden gebruikt als 

goedkope verhuurfietsen voor recreatief fietsen? 

>> Hannelore: is een gekend issue. Reserveren zal moeten via de mobiliteitscentrale, dus 

misschien maakt dit dat gebruikers niet zomaar ad hoc een deelfiets van het VoM gaan nemen? 

>> Filip Watteeuw: vooraf garanties geven dat dit ‘misbruik’ niet zal plaatsvinden, kan niet. We 

zullen als regio moeten monitoren en eventueel bijsturen. 
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Vraag 5: geen opmerkingen  

Vraag 6: geen opmerkingen  

Vraag 7:  

⋅ Hannelore: Er moet nog een onduidelijkheid worden weggewerkt: het is niet duidelijk of we een 

daling van de tarieven voor de doelgroepen hebben voorzien. 

Bij controle van het KT OV-plan blijkt dit inderdaad niet zo voorzien in de eerdere stukken.  De zin 

over daling van de tarieven wordt geschrapt in het standpunt.  De rest van het standpunt kan 

behouden blijven.  

⋅ Verder geen vragen of opmerkingen 

 

 

Andere opmerkingen over tarifering? 

⋅ Filip Watteeuw: is de vraag gesteld over de inkomsten die er kunnen zijn voor de gemeenten als 

de gemeente zelf een systeem financiert ? 

>> Hannelore: het is nog niet duidelijk hoe de inkomsten terugvloeien naar de regio, laat staan 

naar de gemeente. Een deel van de inkomsten zal waarschijnlijk naar de mobiliteitscentrale gaan. 

Dit kan wel in overige opmerkingen worden opgenomen. 

Het standpunt wordt als volgt geformuleerd : Er zijn ook VoM-systemen die geheel of 

gedeeltelijk mee gefinancierd worden door lokale besturen.  Er moet duidelijkheid komen naar 

wie de inkomsten in dat geval terugvloeien : het lokaal bestuur en/of de vervoerregio.   

 

Timing en volgende stappen mbt tarifering 

⋅ Geen opmerkingen en vragen 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie:     

Vraag 1: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 1: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 1: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 1: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Vraag 2: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 2: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 2: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 2: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Vraag 3: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 3: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 3: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 3: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Vraag 4: het voorgestelde standpunt wordt gedragen dVraag 4: het voorgestelde standpunt wordt gedragen dVraag 4: het voorgestelde standpunt wordt gedragen dVraag 4: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRoor de VVRRoor de VVRRoor de VVRR    

Vraag 5: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 5: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 5: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 5: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Vraag 6: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 6: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 6: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 6: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Vraag 7: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 7: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 7: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRRVraag 7: het voorgestelde standpunt wordt gedragen door de VVRR    

Als bijkomende opmerking zal de vraag naar Als bijkomende opmerking zal de vraag naar Als bijkomende opmerking zal de vraag naar Als bijkomende opmerking zal de vraag naar inkomsten voor de gemeenten vanuit VoM worden inkomsten voor de gemeenten vanuit VoM worden inkomsten voor de gemeenten vanuit VoM worden inkomsten voor de gemeenten vanuit VoM worden 

opgenomen.opgenomen.opgenomen.opgenomen.    

3333 ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

3.13.13.13.1 MobiliteitsatelierMobiliteitsatelierMobiliteitsatelierMobiliteitsatelier    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Peter De Greef (Levuur) licht de aanpak voor het mobiliteitsatelier toe. Hij kadert het atelier binnen 

het proces. Het atelier zal online doorgaan en richt zich tot reizigersgroep B.  

 

Opmerkingen bij de toelichting: 
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Peter stelt de vraag of er naast de inhoud van de ppt nog andere elementen van belang zijn voor het 

mobiliteitsatelier  

 

Filip Watteeuw >> als er suggesties komen achteraf, kunnen die nog worden ingebracht? 

>> Peter: zeker!  

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR neemt akte van de aanpak voor het mobiliteitsatelier. Suggesties en vragende VVRR neemt akte van de aanpak voor het mobiliteitsatelier. Suggesties en vragende VVRR neemt akte van de aanpak voor het mobiliteitsatelier. Suggesties en vragende VVRR neemt akte van de aanpak voor het mobiliteitsatelier. Suggesties en vragen    

mogen nog worden ingebrachtmogen nog worden ingebrachtmogen nog worden ingebrachtmogen nog worden ingebracht    op de gekende mailadressen.op de gekende mailadressen.op de gekende mailadressen.op de gekende mailadressen.    

3.23.23.23.2 VVSGVVSGVVSGVVSG----vragenlijstvragenlijstvragenlijstvragenlijst    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

De vragenlijst voor gemeenteraadsleden gaat deze week de deur uit. De bevraging polst naar de 

kennis van de leden over basisbereikbaarheid, en confronteert de raadsleden met dilemma’s rond 

mobiliteit en stellingen rond mogelijke beleidsvisies voor het Regionaal Mobiliteitsplan. 

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

⋅ Jessica Hoste: vragen over verwerking van de resultaten en verwerking gegevens, worden deze 

teruggekoppeld?  Zal het duidelijk zijn dat de vraag niet komt van 1 gemeente ? 

>> Hannelore Deblaere: resultaten worden in een rapport gebundeld en gedeeld in de AWG en 

VVRR. Er komt ook een mailtje vooraf met duiding, zodat de leden van de ambtelijke werkgroep 

en de vervoerregioraad op de hoogte zijn van de komst van de bevraging. Het is niet de 

bedoeling om de focussen op individuele gemeenten. De bevraging wil vooral een globaal beeld 

krijgen.  In de begeleidende mail voor de gemeenteraadsleden zal duidelijk zijn dat het gaat over 

een bevraging van de vervoerregio. 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: De VVRR neemt akte van de verspreiding van de VVSGDe VVRR neemt akte van de verspreiding van de VVSGDe VVRR neemt akte van de verspreiding van de VVSGDe VVRR neemt akte van de verspreiding van de VVSG----vragenlijst.vragenlijst.vragenlijst.vragenlijst.    

4444 Regionaal MobiliteitsplanRegionaal MobiliteitsplanRegionaal MobiliteitsplanRegionaal Mobiliteitsplan    

4.14.14.14.1 Stand van zaken bilaterale Stand van zaken bilaterale Stand van zaken bilaterale Stand van zaken bilaterale overlegmomentenoverlegmomentenoverlegmomentenoverlegmomenten    en verdere procesaanpaken verdere procesaanpaken verdere procesaanpaken verdere procesaanpak    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Stien Van Rompuy geeft een overzicht van het geleverde studiewerk in kader van het regionaal 

mobiliteitsplan en het overleg dat hierrond reeds heeft plaatsgevonden. Ook wordt de aanpak voor 

de komende maanden toegelicht. 

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

⋅ Opmerking Frank Janssens: wij zijn als gemeenten ook wel geïnteresseerd in de gesprekken en 

inzichten van de aanliggende gemeenten. Is er een manier om hier zicht op te krijgen? 

>> Stien Van Rompuy: de verslagen zijn consulteerbaar op de sharepoint, waardoor gemeenten 

vlot kunnen nalezen waarover het gesprek van een buurgemeente handelde. Daarnaast wordt er 

na de zomer ook in gebiedsgerichte groepen verder nagedacht over de verschillende thema’s.  
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Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR stemt in met de verdere procesaanpak voor het RMP.de VVRR stemt in met de verdere procesaanpak voor het RMP.de VVRR stemt in met de verdere procesaanpak voor het RMP.de VVRR stemt in met de verdere procesaanpak voor het RMP.    

5555 VariaVariaVariaVaria    

5.15.15.15.1 Wijzigingsdossiers BFFWijzigingsdossiers BFFWijzigingsdossiers BFFWijzigingsdossiers BFF    

Toelichting door de Provincie – presentatie op Sharepoint MOW 

Caroline De Winne geeft toelichting bij de wijzigingen in het BFF. 

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

⋅ Jan Vanmarsnille: de wijzigingen waarover een beslissing wordt gevraagd, stonden op de lijst. 

Maar het eerste puntje, daar wordt toch niets nieuws gevraagd? 

>> Carolina: werd in de wijzigingscomissie van januari 2021 reeds besproken 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: De VVRR gaat akkoord met de BFFDe VVRR gaat akkoord met de BFFDe VVRR gaat akkoord met de BFFDe VVRR gaat akkoord met de BFF----wijzigingenwijzigingenwijzigingenwijzigingen    

    

    

    

    

    

    

Verslag opgemaakt door 

Stien Van Rompuy 

 

Iov Vervoerregio Gent 


