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Aanwezig Zie aanwezigheidslijst in 

bijlage 

 

  

 

Agenda: 

 

 Goedkeuring verslag      

 KT OV-plan 2021      

 Unieke Verantwoordingsnota: projectstuurgroep   

 Haltes 

 Lijn 12 

 Regionaal mobiliteitsplan 

 Conceptsynthesenota: leeswijzer 

 Aanpak doorrekeningen verkeersmodel 

 Participatie      

 Mobiliteitsatelier 

 VVSG-vragenlijst 

 Agenda 

 Data najaar 2021 

 

Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

⋅ Unieke Verantwoordingsnota 

⋅ Presentatie VVRR 

⋅ Verslag VVRR 18/05/2021 

1111 Goedkeuring verslag vorige Goedkeuring verslag vorige Goedkeuring verslag vorige Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraadvervoerregioraadvervoerregioraadvervoerregioraad        

>> >> >> >>     Het verslag was pas laattijdig consulteerbaarHet verslag was pas laattijdig consulteerbaarHet verslag was pas laattijdig consulteerbaarHet verslag was pas laattijdig consulteerbaar    waardoor niet iedereen het kon lezenwaardoor niet iedereen het kon lezenwaardoor niet iedereen het kon lezenwaardoor niet iedereen het kon lezen. De . De . De . De 

goedkeuring zal daarom pas op de volgende Vervoerregioraad plaatsgoedkeuring zal daarom pas op de volgende Vervoerregioraad plaatsgoedkeuring zal daarom pas op de volgende Vervoerregioraad plaatsgoedkeuring zal daarom pas op de volgende Vervoerregioraad plaatsvinden.vinden.vinden.vinden.    
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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 het opzet en de inhoud van de Unieke Verantwoordingsnota toe. Deze is 

integraal te consulteren via de Sharepoint. Er is een algemeen gedeelte en een gedeelte dat focust 

op de hoppins voor elke gemeente. Er werd gewerkt rond het uitwerken van inrichtingsschetsen en 

een unieke verantwoordingsnota voor de mobipunten waar bij uitrol van basisbereikbaarheid 

deelmobiliteit zou zijn. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de inrichting van de 

mobipunten is het noodzakelijk dat deze worden goedgekeurd door de projectstuurgroep. De 

vervoerregioraad zal in dit geval optreden als projectstuurgroep. 

 

 Een aantal gemeentes konden de UVN reeds voorleggen op het college, een aantal nog niet. Veerle 

overloopt de lijst van gemeenten die met de nota naar het college zijn geweest.  

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

Zijn er vragen bij de toelichting over het onderdeel subsidiëring of bij de kosten? 

⋅ Rigo Van de Voorde: kan de gemeente ook voor een lokaal hoppinpunt langs een gewestweg 

beroep doen op de € 50.000 subsidies? 

>> Veerle: Het is het type hoppinpunt dat het bedrag van de subsidies bepaalt en dus niet de 

wegbeheerder. 

⋅ Mark Cromheecke: heeft een aantal vragen.  1/ fietsenstalling zijn vandaag soms ruimer in de 

bestaande toestand dan wat het rapport voorschrijft, hoe wordt hiermee omgegaan? 2/ 

buitenmaatse fietsen is idd een goede aanvulling maar het moet ook gaan over comfort en 

veiligheid ervan. 3/ het functioneren van een hoppinpunt: bieden de hoppinzuilen informatie 

naar alle mobiliteitsproducten? Dus ook fietsnetwerken? Kan dit geïntegreerd worden zowel in 

communicatie als infrastructuur? 

>> Veerle Duportail: 1/ monitoring zal belangrijk zijn. Mochten er tekorten zijn, dan moeten we 

kunnen switchen in aantal deelfietsen 2/ het is een randvoorwaarde in het BVR om te voorzien in 

stalling voor buitenmaatse fietsen. Dus we nemen dit zeker mee. 3/ link met andere netwerken: 

in de UVN hebben we aangegeven hoe het hoppinpunt in het fietsnetwerk is ingebed. We 

nemen ook op in flankerend beleid dat de bereikbaarheid en fietsveiligheid moet gegarandeerd 

zijn. We trachten er dus wel de aandacht op te vestigen.  

 >> Hannelore: aanvullend bij vraag 3/ de mobiliteitscentrale zal in eerste instantie enkel info 

geven over het VoM (maas level 1 en 2). Als je in de app ook andere mobiliteitsinformatie wil 

hebben, zal dit er initieel nog niet zijn. Het is wel de bedoeling dat de app van de 

mobiliteitscentrale op langere termijn ook andere netwerken integreert.  

Zijn er vragen of opmerkingen bij overige delen van de toelichting UVN? 

⋅ Sven Roegiers: heeft een vraag bij flankerend beleid: kan je als gebruiker zien welke halte een 

hoppinpunt is en welke een ‘gewone’ halte? Dit kan nuttig zijn om als gebruiker te weten waar je 

best overstapt (in functie van natransport).  Dus ook in beeld brengen van de 

overstapmogelijkheden (VOM, deelfiets,…). 
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>> Veerle Duportail: Dat is zeker een interessante suggestie. Verwijst naar de collega’s van De 

Lijn: zou het mogelijk zijn om dit in de netplannen op te nemen? 

>> Caroline Maes: ja, dit zouden we zeker kunnen opnemen in alle communicatiekanalen. Goede 

suggestie. 

 

Zijn er gemeenten die wel op slide 21 staan, die nog niet naar het college zijn kunnen gaan? 

⋅ Assenede nog niet op college geweest 

⋅ Kaprijke: de unieke verantwoordingsnota Hoppin is wel op CBS goedgekeurd maar met 

opmerking - m.b.t. de gemeentefiche haltes en doorstroming is de ambtenaar nog in 

correspondentie met Liesbeth Bockstaele -> deze is nog niet op CBS gebracht (in zoverre vereist). 

⋅ Laarne is nog niet op het college geweest 

⋅ Wetteren is nog niet op het college geweest 

⋅ Zulte is informeel naar het college geweest 

⋅ Evergem is goedgekeurd 

⋅ Sint-Martens-Latem is goedgekeurd 

>> Hannelore: voor ons ok indien er informeel naar het college is geweest. 

 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR keurt als projectstuurgroep de VVRR keurt als projectstuurgroep de VVRR keurt als projectstuurgroep de VVRR keurt als projectstuurgroep het het het het algemene deel van algemene deel van algemene deel van algemene deel van de UVN goed de UVN goed de UVN goed de UVN goed alsook de delen alsook de delen alsook de delen alsook de delen 

voor de voor de voor de voor de gemeenten gemeenten gemeenten gemeenten Aalter, De PintAalter, De PintAalter, De PintAalter, De Pinteeee, Evergem, Kaprijke, Melle, Sint, Evergem, Kaprijke, Melle, Sint, Evergem, Kaprijke, Melle, Sint, Evergem, Kaprijke, Melle, Sint----MartensMartensMartensMartens----LatemLatemLatemLatem, Wachtebeke , Wachtebeke , Wachtebeke , Wachtebeke 

hoppinpunt halte Godshuisstraat en Zulte.hoppinpunt halte Godshuisstraat en Zulte.hoppinpunt halte Godshuisstraat en Zulte.hoppinpunt halte Godshuisstraat en Zulte.    

2.22.22.22.2 HaltesHaltesHaltesHaltes    

Toelichting door Caroline Maes – presentatie op Sharepoint MOW 

Dit topic komt op de VVRR naar aanleiding van een parlementaire vraag over het aantal haltes in het 

KT OV-plan.   

 

Historiek bij dit punt: er is een parlementaire vraag gesteld hierover. De Minister heeft hierop 

antwoord gegeven op basis van input van De Lijn. De parlementair heeft hierover via persmedia 

gecommuniceerd . Vanuit de vervoerregio was het niet de bedoeling om hierover nu  al te  

communiceren net omdat de onderhandelingen en gesprekken met de gemeenten hierover nog 

liepen. Regio’s moeten beter ingelicht worden over gevoelige parlementaire vragen.  

 

Caroline Maes overloopt eerst het doorlopen traject met lokale besturen op vlak van halte-oefening. 

Op de VVRR vandaag wordt een voorlopig overzicht van de halte-oefening gebracht.  De getoonde 

aantallen zijn gebaseerd op werklijsten en tonen een recente momentopname. Met bepaalde 

gemeenten is nog niet tot besluitvorming gekomen. De meeste gemeenten hebben echter al een 

collegebesluit genomen. Bij een gering aantal haltes moet nog uitgeklaard worden wanneer de 

haltewijziging kan ingaan: reeds bij start net Basisbereikbaarheid of nadien. Verder zijn er nog 

openstaande vragen omtrent installatie van de schuilaccommodatie die tijdens het lopende 

operationeel proces dienen uitgeklaard te worden. 
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Opmerkingen bij de toelichting: 

⋅ Yves Deswaene: cijfermateriaal, zelfs al zijn het werklijsten, leiden al snel een eigen leven. Yves 

benadrukt het belang van definitieve lijsten rond haltes.  

>> Caroline Maes: In de gemeentefiches werd dit in principe reeds gedetailleerd uitgewerkt per 

gemeente. 

⋅ Filip Watteeuw: we zitten nu reeds in het defensief omdat er cijfers rond haltes circuleren 

waarmee we worden geconfronteerd. We stellen  vast dat haltes een thema is waar waar zeer 

emotioneel op wordt gereageerd. De voorzitter geeft aan zelf over onvoldoende argumenten en 

onderbouwing te beschikken om steeds helder te kunnen uitleggen waarom bepaalde haltes 

worden afgeschaft/samengevoegd/verplaatst. Zou het niet makkelijker geweest zijn om de 

haltes te laten bestaan en pas na invoering van basisbereikbaarheid te gaan evalueren? 

>> Caroline Maes: de oefening specifiek voor Gent is nog niet afgerond, we gaan hierover zeker 

nog verder in debat. Haltes waar geen bus meer passeert, kunnen we natuurlijk niet behouden. 

Voor haltes die wel op de nieuwe netvoering liggen, zijn de onderhandelingen met de 

gemeenten nog steeds lopende. 

⋅ Guido Vaganee: in de communicatie die geweest is, ging het enkel over de afschaffing van haltes 

in KN/AN. Dat is maar een deel van het verhaal. De communicatie is hier ongenuanceerd 

gebeurd. Die term ‘afgeschaft’ blijft maar circuleren in de VVR’s. Terwijl heel wat haltes ook 

worden aangepast (in kader van VoM) en er bijvoorbeeld deelfietsen ed. bijkrijgen. Het feit dat 

steeds een half verhaal wordt verteld, dwingt de VVR voortdurend in de verdediging.  

>> Filip Watteeuw: ok, maar een VoM halte is niet hetzelfde als een KN/AN-halte. Het zal 

belangrijk zijn dat mensen in steden en gemeenten zich kunnen verdedigen met juiste informatie 

en goed op de hoogte zijn van parlementaire vragen. 

>> Hannelore Deblaere: Ik zou graag even duiden dat er geen communicatie is geweest rond de 

haltes.  Er werd een parlementaire vraag gesteld die ook opgepikt is door de pers.  Vervolgens is 

dezelfde vraag bij verschillende gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraad.  Als vervoerregio 

waren wij niet op de hoogte van de parlementaire vraag en hebben we de gemeenten dus niet 

kunnen verwittigen.  Dit is inderdaad een aandachtspunt.  

>> Conclusie : De VVR moet beter zicht hebben op eventuele parlementaire vragen. Dit is 

informatie die beter zou moeten doorstromen.  

⋅ Rigo Van de Voorde: mbt de gemeentefiches, zijn die dan wel definitief?  

>> Caroline: de gemeentefiche is een werkdocument, een houvast om overzicht te houden van 

wat er nog moet gebeuren op het terrein. Op basis van de fiche kunnen we kijken welke 

elementen De Lijn tegen de start van basisbereikbaarheid in haar planningstool kunnen 

opnemen.  

⋅ Jessica Hoste: Maldegem treedt de voorzitter bij. Een VoM-halte is niet hetzelfde als een KN/AN-

halte. Niet elke VoM-halte wordt gelijk bedient. De netto-evolutie wordt te eenvoudig 

voorgesteld. 

>> Hannelore Deblaere: we willen vandaag niet deze cijfers goedkeuren. We hebben de cijfers 

vermeld om te tonen waar het over gaat. We presenteren dit aan de Raad nav de hetze rond de 

parlementaire vraag. We willen jullie goed informeren en een genuanceerd beeld geven.  

⋅ Yves Dewaene: Moeten we dit niet eens in een duidelijke presentatie/communicatie gieten? Eén 

uniforme tekst die de gemeenten mee terug kunnen nemen? 
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>> In bijlage bij dit verslag vindt u een tekst die kan dienen als achtergrondinformatie en een stuk 

tekst als input om als gemeente vragen te beantwoorden van gemeenteraadsleden. 

⋅ Sven Roegiers: als haltes samengevoegd worden, is dit dan een afgeschafte halte of een 

verplaatste halte? 

>> Caroline: dit is geen nieuw plan, dit is op basis van de samenvatting in de gemeentefiches en 

wat werd besproken op de bilaterale gemeentes. De Lijn zal over deze specifieke vraag nog 

terugkoppelen met Evergem. 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR vraagt beter geïnformeerd te worden over eventuele parlementaire vragen en de VVRR vraagt beter geïnformeerd te worden over eventuele parlementaire vragen en de VVRR vraagt beter geïnformeerd te worden over eventuele parlementaire vragen en de VVRR vraagt beter geïnformeerd te worden over eventuele parlementaire vragen en 

wenswenswenswenst ondersteuning in t ondersteuning in t ondersteuning in t ondersteuning in de communicatie en duiding bij het verhaal van de haltes. de communicatie en duiding bij het verhaal van de haltes. de communicatie en duiding bij het verhaal van de haltes. de communicatie en duiding bij het verhaal van de haltes.  

2.32.32.32.3 Lijn 12/13 GentLijn 12/13 GentLijn 12/13 GentLijn 12/13 Gent    

Toelichting door Filip Watteeuw – presentatie op Sharepoint MOW 

Naar aanleiding van commotie rond afschaffing haltes, is er een wijziging van deze lijn 12/13. Het 

dossier wordt voorbereid richting de Raad van september. Het betreft een stadslijn die geen impact 

heeft op andere gemeenten. 

 

Aangezien het gaat over Kernnet moet deze wijziging worden voorgelegd aan de VVRR. De wijziging 

past binnen de regels van het basisbereikbaarheid, daarom kon de wijziging worden doorgevoerd. 

 

Opmerkingen bij de toelichting 

 

Er zijn geen opmerkingen bij dit punt 

 

    

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR neemt akte de VVRR neemt akte de VVRR neemt akte de VVRR neemt akte van dit punt. Het dossier wordt voorbereid tegen de Raad van van dit punt. Het dossier wordt voorbereid tegen de Raad van van dit punt. Het dossier wordt voorbereid tegen de Raad van van dit punt. Het dossier wordt voorbereid tegen de Raad van 

septemberseptemberseptemberseptember    

3333 Regionaal MobiliteitsplanRegionaal MobiliteitsplanRegionaal MobiliteitsplanRegionaal Mobiliteitsplan    

3.13.13.13.1 Concept synthesenota Concept synthesenota Concept synthesenota Concept synthesenota ––––    leeswijzerleeswijzerleeswijzerleeswijzer    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Er wordt momenteel geschreven aan een concept synthesenota. Deze zal begin juli worden verspreid 

naar alle leden van de kerngroep en heeft als voornaamste doelstelling om inzicht in en overzicht van 

het geleverde onderzoekswerk te geven. Zo kan iedereen geïnformeerd aan het 

besluitvormingsproces starten na de zomer.  

 

De nota bevat drie grote inhoudelijke blokken:  

⋅ Deel 1: theoretisch kader en onderbouwing voor visievorming (ambities, doelstellingen, 

principes) 

⋅ Deel 2: inhoudelijke zwaartepunt van de nota (visie &  strategieën) 
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⋅ Deel 3: kwalitatieve aspecten (modellering) 

 

Opmerkingen bij de toelichting 

⋅ Hannelore Deblaere: oproep om 7 september zoveel mogelijk vrij te houden. We willen politieke 

en ambtelijke vertegenwoordigers echt mengen tijdens deze eerste gebiedsgerichte werksessie. 

Een concretere uitnodiging kan in de loop van de augustus worden verwacht. 

    

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: De VVRR neemt akteDe VVRR neemt akteDe VVRR neemt akteDe VVRR neemt akte    van dit puntvan dit puntvan dit puntvan dit punt    

 

3.23.23.23.2 Aanpak doorrekening verkeersmodelAanpak doorrekening verkeersmodelAanpak doorrekening verkeersmodelAanpak doorrekening verkeersmodel    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

De vervoerregio mag 3 modelpakketten laten doorrekenen in het Strategisch verkeersmodel. Aan de 

leden van de VVRR wordt de aanpak voorgelegd. Het verkeersmodel zal worden ingezet om de 

visievorming en keuze van het beleidsscenario te voeden. Ook moet het ondersteuning bieden bij de 

selectie en prioritering van maatregelen bij opstellen van het actieplan in de volgende fase. De 

resultaten van het verkeersmodel zullen ook worden meegenomen in het MER. 

 

Opmerkingen bij de toelichting 

⋅ Sven Roegiers: zou het interessant kunnen zijn om in het pakket OV op te nemen dat we OV 

volledig gratis maken?   

>> Filip: VVRR werkt binnen duidelijke krijtlijnen (basisbereikbaarheid & budgetneutraliteit). We 

kunnen dat vragen, maar we hebben hier de centen niet voor.  

>> Veerle: we willen vooral zien welke maatregelen de meeste impact hebben. We willen dat het 

OV er zodanig aantrekkelijk in zit dat iedereen ervoor kiest. Tarifering in het model steken is iets 

wat we zouden moeten bekijken met de modelexperten.  

⋅ Yves Deswaene: is er ook ergens gepland om andere aspecten in kaart te brengen? Als ik het 

modelpakket rond de autoluwe mazen hoor, denk ik meteen aan zaken zoals toelevering van 

bedrijven?  

>> Veerle: interlokale mazen, dit is één toetsingsmiddel. Als wij zoiets doen, maken wij in onze 

analyse van de resultaten natuurlijk ook deze nuances.  Ook zo met parkeertarieven verhogen: 

betekent niet dat we in de hele regio betalend parkeren gaan invoeren. Kan ook zijn dat we 

bijvoorbeeld parkeervrije zones aanduiden.  

    

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: de VVRR de VVRR de VVRR de VVRR kan zich vinden in het voorgesteldkan zich vinden in het voorgesteldkan zich vinden in het voorgesteldkan zich vinden in het voorgesteldeeee. Deze modelpakketten moeten nu concreter . Deze modelpakketten moeten nu concreter . Deze modelpakketten moeten nu concreter . Deze modelpakketten moeten nu concreter 

worden uitgewerkworden uitgewerkworden uitgewerkworden uitgewerktttt. . . .  
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4444 ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

4.14.14.14.1 MobiliteitsatelierMobiliteitsatelierMobiliteitsatelierMobiliteitsatelier    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

Het mobiliteitsatelier dat oorspronkelijk stond gepland medio juni, wordt verplaatst naar 21/9 en zal 

waarschijnlijk live doorgaan. De aanpak blijft wel behouden. 

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

Er zijn geen opmerkingen 

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: De VVRR neemt akte van dit puntDe VVRR neemt akte van dit puntDe VVRR neemt akte van dit puntDe VVRR neemt akte van dit punt    

4.24.24.24.2 VVSGVVSGVVSGVVSG----vragenlijstvragenlijstvragenlijstvragenlijst    

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

De bevraging voor gemeenteraadsleden is afgerond. 85 leden vulden de bevraging in. Dat is ongeveer 

1 op 6. Alle gemeenten waren vertegenwoordigd in de bevraging, zowel vanuit de meerderheid als 

vanuit de oppositie. De resultaten en analyse ervan worden op de Raad in september gebracht.  

 

Opmerkingen bij de toelichting: 

 

Stien Van Rompuy stelt vast dat de responsgraad redelijk laag ligt. Met ook het afgelaste 

mobiliteitsatelier in het achterhoofd is de vraag of de leden van de Raad inzicht hebben in waarom de 

betrokkenheid van stakeholders en actoren eerder laag lijkt te liggen? 

Yves Deswaene: het is voor de leden van de kerngroep al geen gemakkelijke materie. Dus voor 

voor gemeenteraadsleden is het helemaal niet evident om mee te zijn. Het is veel materiaal en 

het komt op korte termijn 

>> Filip Watteeuw: mee eens 

⋅ Mark Cromheecke: wat is de finaliteit van participatie? Wat wil je weten? Wat wil je bereiken? Je 

hoeft geen specialist te zijn om inbreng te doen.  

⋅ Piet Van Heddeghem: de schaalgrootte van de vervoerregio is misschien te groot voor een aantal 

gemeenteraadsleden. De meesten zijn zeer actief als het gaat over lokale aangelegenheden. De 

VVR is misschien iets te groot en iets te ver.  

 

Conclusie: Conclusie: Conclusie: Conclusie: Het studiebureau neemt akte van de reflecties van de raadsleden en Het studiebureau neemt akte van de reflecties van de raadsleden en Het studiebureau neemt akte van de reflecties van de raadsleden en Het studiebureau neemt akte van de reflecties van de raadsleden en zal zal zal zal zich beraden over zich beraden over zich beraden over zich beraden over 

hoe betrokkenheid opnieuw kan worden vergroot.hoe betrokkenheid opnieuw kan worden vergroot.hoe betrokkenheid opnieuw kan worden vergroot.hoe betrokkenheid opnieuw kan worden vergroot.    
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5555 AgendaAgendaAgendaAgenda    

5.15.15.15.1 Data najaar 2021Data najaar 2021Data najaar 2021Data najaar 2021    

De kalender voor vergadermomenten in het najaar is er. We gaan ervan uit dat er zoveel mogelijk 

fysiek wordt vergaderd. Begin september wordt er in ieder geval nog geherevalueerd op basis van de 

dan geldende maatregelen.  

    

24/06 VM Ambtelijke werkgroep 

29/06 Politieke Vervoerregioraad 

07/09 Politieke + Ambtelijke gebiedsgerichte werksessie (uur tbd) 

10/09 NM Dagelijks bestuur 

22/09 VM Politieke Vervoerregioraad 

04/10 Politieke + Ambtelijke gebiedsgerichte werksessie (uur tbd) 

12/10 NM Dagelijks bestuur 

29/10 NM Politieke Vervoerregioraad [Reserve] 

08/11 NM Ambtelijke werkgroep 

09/11 VM Dagelijks bestuur 

23/11 VM Politieke Vervoerregioraad 

06/12 NM Ambtelijke werkgroep 

10/12 VM Dagelijks bestuur 

21/12 VM Politieke Vervoerregioraad 

    

    

    

Verslag opgemaakt door 

Stien Van Rompuy 

 

Iov Vervoerregio Gent 
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6666 BijlageBijlageBijlageBijlage    

6.16.16.16.1 Algemene informatie voor gemeenten m.b.t. haltesAlgemene informatie voor gemeenten m.b.t. haltesAlgemene informatie voor gemeenten m.b.t. haltesAlgemene informatie voor gemeenten m.b.t. haltes    

In maart 2021 werd aan de gemeenten door De Lijn een fiche bezorgd met een overzicht van alle 

haltes Kernnet / Aanvullend net : hierin werd een stand van zaken opgenomen van de haltes op 

grondgebied van de betreffende gemeenten met voorstellen om haltes af te schaffen, te verplaatsen, 

….  De gemeenten konden hier op reageren.  In heel wat gemeenten kwamen we al tot een conclusie, 

in een aantal andere zijn de gesprekken hierover nog lopende.  Er is op dit moment dus op niveau 

van de vervoerregio nog geen finaal overzicht van het aantal af te schaffen haltes. 

Parallel aan die fiche van De Lijn werd door MOW / consortium overleg gepleegd over de halte voor 

Vervoer op Maat.  De haltelijst voor Vervoer op Maat werd op de VVRR van 2 april goedgekeurd.  We 

ervaren echter dat er nog steeds hier en daar kleine aanpassingen gebeuren. 

De Lijn leverde naar aanleiding van parlementaire vraag aan minister info over stavaza halte-

aantallen van het Kernnet / Aanvullend net aan (conform de reeds gevoerde bilaterale overleggen 

met de lokale besturen). Dit was dus een foto van het aantal haltes op dat ogenblik.  Na 

beantwoording van de parlementaire vraag, dook hierover communicatie in de pers op.  

  

Op de vervoerregioraad van 29 juni hebben we dan ook een stand van zaken gebracht van het aantal 

haltes in de vervoerregio.  Het gaat dus om een foto van mei 2021, immers nog niet in alle 

gemeenten zijn de gesprekken hierover rond. We hebben hierbij in beeld gebracht hoeveel haltes 

van Kernnet / Aanvullend net afgeschaft worden of verplaatst worden, maar ook hoeveel haltes die 

gerecupereerd worden als halte voor ons Vervoer op Maat.  Het saldo van die oefening is nog steeds 

een vermindering van het aantal haltes.   

Dit was, voor alle duidelijkheid, geen beslispunt voor de vervoerregioraad, maar een stand van zaken 

en een kadering van de vele vragen over haltes die nu ook op niveau van de gemeenten gesteld 

worden.  Dit agendapunt is niet de aanleiding om een externe communicatie vanuit de 

Vervoerregioraad over haltes te doen.  

Ook omwille van die reden (stand van zaken) wordt detailinformatie over haltes die geschrapt 

worden op kern- en aanvullend net wordt nog niet publiekelijk gecommuniceerd. 

Deze detaillijsten zouden pas kunnen pas vrij gegeven worden als het ‘halteplan’ formeel werd 

afgeklopt in de VVRR en communicatie over Basisbereikbaarheid en nieuw net (incl. Vervoer op 

Maat) is opgestart. 

 

6.26.26.26.2 Standaardtekst die gemeenten kunnen gebruiken bij pers/publiekeStandaardtekst die gemeenten kunnen gebruiken bij pers/publiekeStandaardtekst die gemeenten kunnen gebruiken bij pers/publiekeStandaardtekst die gemeenten kunnen gebruiken bij pers/publieke    vragenvragenvragenvragen    

In kader van het decreet Basisbereikbaarheid zal een nieuw openbaar vervoernetwerk worden 

ingevoerd. In kader van dit decreet werden 15 vervoerregio’s opgericht. Elke vervoerregio heeft een 

vervoerregioraad die oa het korte termijn openbaar vervoerplan in goede banen leidt. In de 

vervoerregioraad regio Gent zijn naast de betrokken gemeenten ook het beleidsdomein MOW 

(Vlaamse overheid), Provincie Oost-Vlaanderen etc. vertegenwoordigd. Op 11 december 2020 heeft 

de vervoerregioraad het korte termijn openbaar vervoerplan definitief vastgesteld.  

In het decreet werden een aantal algemene principes vastgelegd voor de werking van het openbaar 

vervoer. Dit heeft tot gevolg dat het netwerk, zoals we dat op vandaag kennen en dat is opgebouwd 

volgens de principes van basismobiliteit, aanzienlijk zal wijzigen. Basismobiliteit bepaalde dat elke 

Vlaming recht had op een openbaar vervoeraanbod dicht bij huis, terwijl ‘basisbereikbaarheid’ veel 

meer uitgaat van snelle en frequente openbaar vervoerverbindingen op bepaalde hoofdassen, 
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aangevuld met vb. andere vervoersmiddelen voor voor- en natransport. Er wordt uitgegaan van een 

aanvaardbare wandelafstand van 800m naar een goed bediende halte. Voor fietsers wordt uitgegaan 

van een aanvaardbare afstand van 2 km. 

  

Basisbereikbaarheid vertrekt van vraaggestuurd vervoer op basis van reële vervoersnoden van de 

gebruikers en combineert het openbaar vervoer met andere vervoersmodi.  

Het doel van het nieuwe netwerk is meer reizigers vervoeren en zo een duurzame modal shift 

verwezenlijken. Het aanbod op sommige assen wordt ifv reizigerspotentieel (onderzoek obv 

verkeersmodellen, huidig gebruik etc.) uitgebouwd, maar dat dient jammer genoeg elders 

gecompenseerd te worden. 

 

Sommige van de huidige reiswegen zullen niet meer behoren tot het nieuwe netwerk: op die locaties 

zal geen reguliere lijnbus meer halteren, deze haltes werden geschrapt als halte voor Kernnet / 

Aanvullend net. Vervolgens werden de haltes op de (nieuwe) reiswegen onder de loep genomen: er 

werd onderzocht op welke locaties haltewijzigingen opportuun zijn. Dit gebeurde op basis het 

“Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en het 

aanvullend net en de streefwaarden voor wegbeheerders inzake de doorstroming van het openbaar 

vervoer”.  In dit besluit werd onderstaand artikel mbt halte-afstanden opgenomen. 

Art. 16. Binnen de centrumsteden wordt naar een minimale afstand tussen halteplaatsen van 

400 meter gestreefd. Voor de andere haltes wordt naar een minimale afstand tussen haltes 

van 600 meter gestreefd.  

Bij het bepalen van de inplanting van de haltes wordt rekening gehouden met al de volgende 

aspecten:  

1° de verkeersveiligheid;  

2° de toegankelijkheid tot de halte;  

3° de nabijheid van kruispunten;  

4° de nabijheid van attractiepolen en mobipunten;  

5° de afstand ten opzichte van woonzones en tewerkstellingszones.  

  

Daarnaast werden sommige haltes die vb. weinig gebruikt worden of waarbij er in de onmiddellijke 

omgeving andere haltes zijn, bvb omdat ze beter uitgerust zijn, voorgesteld om geschrapt te worden.  

Het schrappen van dergelijke haltes zorgt voor een betere haltespreiding en komt de doorstroming 

van de buslijnen van het Kernnet / Aanvullend net ten goede: dit resulteert in een kortere reistijd 

maar vooral in een betrouwbaardere dienstregeling.  

  

Op sommige locaties waar er geen kern- en aanvullend net meer halteert, is er een aanbod van 

Vervoer op Maat.  Voor het Vervoer op Maat werden ook haltes gedefinieerd.  Ook hier werd 

vertrokken van de huidige haltes van de belbus, vaste lijnen,…  Vervolgens werd onderzocht of de 

halte zinvol was voor het Vervoer op Maat.  In de Vervoerregio Gent werden heel wat haltes 

opgenomen om bediend te worden met Vervoer op Maat. 

  

Op de website van de vervoerregio Gent vindt u alle detailinformatie over het Kernnet / Aanvullend 

net en het Vervoer op Maat.  In een later stadium wordt een communicatietraject opgestart om de 

reizigers te informeren over basisbereikbaarheid en de principes ervan.  In de loop van dat traject zal 

ook informatie over het Kernnet / Aanvullend net, het aanbod Vervoer op Maat en de haltes aan bod 

komen. 

 


