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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #15 
 
 

Datum: 25 mei 2021 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 14u00 – 16u00 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 25/3 

2. Routeplan 2030 

o Nota evaluatiekader 

o Nota doorstroming 

3. Vervoer op Maat 

o Tarifering Flexvervoer VoM 

o Stand van zaken deelfietsen 

4. Stand van zaken Vervoersplan 

o Uitstel mobiliteitscentrale 

o Halte oefening De Lijn 

o Lijnnummers 

5. Varia 

o BFF-wijziging Beveren 

o Regionale infosessies 

 
1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 25/3 

Het verslag van de Vervoerregioraad van 25 maart 2021 wordt goedgekeurd zonder 

opmerkingen. 

 

2 ROUTEPLAN 2030 

2.1 Nota evaluatiekader 

 
Simon Neyt (Team Vervoerregio Antwerpen) geeft een toelichting m.b.t. het evaluatiekader 

van het Routeplan 2030. Dit evaluatiekader werd reeds gedeeld met de leden van de 

Vervoerregioraad en toegelicht op een infosessie. 
 

De leden van de Vervoerregioraad krijgen t.e.m. 18 juni de mogelijkheid om hun feedback 

te bezorgen. Daarna zal deze nota ter beslissing worden voorgelegd op de  

Vervoerregioraad van 14/7. 
 

Vragen en opmerkingen: 
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▪ Boom geeft aan dat het evaluatiekader een zeer goed maar ook zeer lijvig document 

is. Als dit document moet worden voorgelegd binnen de eigen gemeente zou een 

ondersteunende en eenvoudige presentatie relevant zijn. Dit om op eenvoudige 

manier het doel en de functie van dit document duidelijk te maken. 

 

In de verdere verwerking zal hier ook aandacht aan besteed worden. 

 
2.2 Nota doorstroming 

 
Simon Neyt (Team Vervoerregio Antwerpen) geeft een toelichting m.b.t. de nota 

doorstroming. Deze nota is een uitwerking van de gebiedsgerichte sessies in kader van het 

Routeplan 2030 en beschrijft een voorstel tot procesaanpak voor het aanpakken van 

doorstroming in de Vervoerregio Antwerpen. 
 

De leden van de Vervoerregioraad krijgen t.e.m. 18 juni de mogelijkheid om hun feedback 

te bezorgen. Daarna zal deze nota ter beslissing worden voorgelegd op de  

Vervoerregioraad van 14/7. 
 

Vragen en opmerkingen: 
 

▪ In de nota worden de ambities van het openbaar vervoer gelinkt aan het concept van 

de ‘urbane zone’. Er wordt gevraagd om dit te definiëren en toe te lichten. Bestaat 

dit enkel uit de stadskern van Antwerpen of alle stedelijke kernen? 

 

De urbane zone is een geografische afbakening die gemaakt werd en het verstedelijkt 

gebied rondom Antwerpen bevat. De exacte afbakening en definitie zal toegevoegd 

worden aan de nota. 

 

3 VERVOER OP MAAT 

3.1 Tarifering Flexvervoer VoM 

 
De tarifering van het Vervoer op Maat is een bevoegdheid van de Vervoerregio. Er is echter 

toch de wens één tariefstructuur voor Vlaanderen te voorzien. Simon Neyt (Vervoerregio 

Antwerpen) licht deze vraag verder toe. 

 
De politiek voorzitter verduidelijkt het voorstel tot advies vanuit het Dagelijks Bestuur: 

• Er is momenteel onvoldoende informatie beschikbaar voor een onderbouwd advies 

o Geen informatie over marktprijs potentiële vervoerders 

o Mate van flexibiliteit / regio inzake parameters prijszetting 

• Voorstel tot inbreng: 

o Beperkte kostprijs is billijk (niet gratis) 

o Prijs flexvervoer ≥ prijs gecombineerde rit 

o Verdeelsleutel inkomsten tusesn Vervoersautoriteit en De Lijn nodig 

o Tarifering Flexplus vervoer mee te nemen in afstemming overheen regio’s 

• De Vervoerrgio Antwerpen zal constructief participeren maar wil zich niet bij 

voorbaat engageren tot één tariefmodel voor heel Vlaanderen. 
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De Vervoerregioraad Antwerpen keurt ‘Advies tarifering Flexvervoer’ goed zoals 

beschreven in bijlage 6.2. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Brasschaat vraagt of er ook een mogelijkheid is om nog een diversifiëring in tarieven 

door te voeren voor de doelgroep jongeren? 

Meerdere elementen zijn mogelijk om op te nemen maar dit is voorlopig onvoldoende 

duidelijk in hoeverre dit allemaal kan ingevoerd worden. 

 

▪ Hoboken vraagt hoe deze tarifering (en verdeling tussen De Lijn en flexaanbieders) zal 

verlopen bij het gebruik van abonnementen en 10-rittenkaarten. 

 

Dit is een element dat vandaag nog onduidelijk is en verder moet uitgeklaard worden 

binnen dit proces. 

▪ VVSG vraagt, als deelnemer van de werkgroep rond tarifering flexvervoer, of er pas een 

concreet advies zal gegeven worden nadat er een aanbesteding is gebeurd en de 

marktprijzen dus verduidelijkt kunnen worden? 

De politiek voorzitter verduidelijkt dat er nog geen standpunt vanuit de Vervoerregio 

Antwerpen wordt ingenomen maar het is inderdaad belangrijk om deze marktprijzen te 

kennen voor er tarieven worden vastgelegd. Niet enkel de prijzen zien hierin belangrijk, 

ook andere vragen zoals hoe dit systeem zal worden uitgerold en hoe het zal werken, zijn 

belangrijke vragen voor de prijszetting. 

▪ Borgerhout sluit zich aan bij de vraag van Brasschaat om te diversifiëren in tarieven. Nu 

zijn de tarieven van De Lijn ook allemaal gelijk voor verschillende afstanden in 

tegenstelling tot, bijvoorbeeld, NMBS waarbij de afstand een invloed heeft op de prijs. 

Ook dit moet binnen een dergelijk tarifering bekeken worden. 

De politiek voorzitter verwijst hier voor tariefintegratie naar MaaS-oplossingen. Wat deze 

diversifiëring betreft kan het inderdaad opportuun zijn om voornamelijk abonnement 

regionaal te gaan bekijken en abonnement te voorzien voor een bepaald gebied of te 

kijken naar het aantal kilometers. 
 

 
3.2 Stand van zaken deelfietsen 

 
De gunning van het e-deelfietsensysteem is momenteel nog lopende. Een toelichting over 

het e-deelfietsensysteem zal dus opnieuw ingepland worden op de volgende 

Vervoerregioraad. 

 

4 STAND VAN ZAKEN VERVOERSPLAN 

4.1 Uitstel mobiliteitscentrale 

 
Simon Neyt geeft meer informatie bij het uitstel van de opstart van de mobiliteitscentrale. 

Er is bij de gunning van de mobiliteitscentrale een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid ingediend bij de Raad van State. Dit zal een impact hebben op 
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De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de aanvraag tot BFF-wijziging van Beveren aan de 

Verrebroekstraat (N451) tussen E34 en de rotonde Schoorhavenweg goed. 

de invoering van de mobiliteitscentrale en de invoering van basisbereikbaarheid. De 

invoering op 1 januari 2022 is niet meer haalbaar, een nieuwe datum is tot op heden 

onbekend. 

 
4.2 Lijnnummers 

 
De Lijn werkt Vlaams breed een nieuwe lijnnummering uit die uniformiteit over heel 

Vlaanderen moet bieden. Ook in de Vervoerregio Antwerpen zal deze uitgerold worden bij 

de introductie van het KN/AN. 

De principes van de nieuwe lijnnummering worden toegelicht. De specifieke nummering zal 

later ook bezorgd worden aan de leden van de Vervoerregioraad. 

 
Vragen en opmerkingen: 

 

▪ Boom vraagt wanneer deze nummering zal ingevoerd worden. Daarnaast vraagt Boom 

ook wat de stand van zaken is m.b.t. de real-time infoborden. Wanneer zullen deze 

worden uitgerold in Boom? 

 

Deze lijnnummers zullen ingevoerd worden wanneer het nieuwe Vervoersplan van start 

gaat. Door het uitstel van de mobiliteitscentrale is hier echter tot op heden geen 

duidelijke datum. 

 

De real-time infoborden worden verder uitgerold, de timing voor Boom wordt door De 

Lijn intern nagevraagd en bezorgd. 

 

▪ De lijnen worden per categorie weergegeven maar lijnen hebben ook verschillende 

kleuren, zeggen deze kleuren ook iets over de functie van de lijn? 

 

Alle lijnen hebben een eigen kleur maar dit wordt nu enkel toegepast op de basislijnen. 

Dit om enerzijds onderscheid te maken tussen functionele- en basislijnen en anderzijds 

om binnen deze basislijnen de herkenbaarheid van een specifieke lijn te verhogen. 

 

▪ Boom wil op de Vervoerregioraad ook nogmaals benadrukken dat binnen het 

Vervoersplan de vraag van de gemeente blijft om buslijn 182 via wijk Bosstraat zeker te 

behouden. 

 

5 VARIA 

5.1 BFF wijziging Beveren 

 
Beveren vraagt een BFF-wijziging voor de realisatie van fietsinfrastructuur langs de 

Verrebroekstraat (N451) tussen E34 en de rotonde Schoorhavenweg. 

Het betreft een technische wijziging om vrijliggende enkelrichtingsfietspaden te realiseren. 

Het besluit van de wijzigingscommissie en deputatie is unaniem positief. Het Dagelijks 

Bestuur maakte reeds een voorstel tot beslissing om akkoord te gaan met deze wijziging. 
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5.2 Regionale infosessies 

 
In de maart werden verschillende infosessies omtrent het Routeplan 2030 georganiseerd 

voor lokale besturen. Het Team Vervoerregio Antwerpen verstuurde een enquête met 

enkele vragen over de organisatie van deze infosessies en doet een oproep om alsnog deze 

feedback te bezorgen. 

De link naar de enquête zal na de Vervoerregioraad nogmaals bezorgd worden. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Rumst geeft aan dat deze regionale infosessies goed onthaald werden. De huidige 

sessies focusten voornamelijk op raadsleden, in een allereerste infosessie (in 2019) 

werden alle geïnteresseerden betrokken. Hoe wordt dit verder gezien? Blijven de 

huidige sessies enkel voor raadsleden? 

 

De sessies richtten zich voornamelijk op raadsleden. Daarnaast is er echter ook een 

formeel traject van participatie verbonden aan het regionaal mobiliteitsplan. Hieronder 

zal ook bekeken worden hoe bredere infosessies kunnen voorzien worden. De suggestie 

wordt hier ook gemaakt om dit op te pikken als dit opnieuw fysiek kan doorgaan. 

 

Dergelijke vragen en opmerkingen kunnen via het feedbackformulier bezorgd worden. 
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6 BIJLAGE 

6.1 Aanwezigheden 

 

Naam Organisatie Aanwezig 

Antonio Geert Rumst X 

Bauwens Dirk Schilde  

Boelaert Filip MOW X 

Bossuyt Kristof district Wilrijk  

Brouwers Chris Provincie Antwerpen X 

Christiaen Koen NMBS X 

Cissé Aïssatou district Borgerhout  

Cockhuyt Mathieu VVSG  

Cordy Paul district Antwerpen  

Cromheecke Mark Oost-Vlaanderen X 

D’aes Margo Borsbeek X 

De Backer Karlien Hoogstraten X 

De Bock Hans Beveren X 

De Cordt Marc Zoersel X 

De Ranter Paul district Hoboken X 

De Ridder Annelies AWV  

De Rudder Maaike Sint-Gillis-Waas  

De Ryck Johan Ranst X 

De Saegher Bruno district Berchem X 

Demartelaere Sarah Stabroek  

Denisse Ronny Kapellen X 

Derkinderen Koen Antwerpen  

D'Hulster Steve Mortsel  

Elseviers Marc district Ekeren  

El-Hajoutti Abdelhafid Boom X 

Fonteyn Goele Brasschaat X 

Foulon Brunhilde AWV Antwerpen  

Frans Rik Stabroek X 

Frensch Jari district Merksem X 

Geens Joris Zandhoven X 

Geeraerts Carl district Bezali X 

Gillis Riet Oost-Vlaanderen  

Goeminne Jurgen St-Niklaas  

Goyvaerts Rudi Boechout X 

Helsen Alex Wommelgem X 

Helsen Koen Kapellen X 

Hendrickx Filip Departement Omgeving X 

Hendrickx Iefke Schoten X 

Henquet Philippe Mortsel X 

Jansen Michel Hoogstraten  

Janssens Tom Vervoerregio Antwerpen  

Johnson Michiel Vervoerregio Antwerpen X 

Jonkers Annelies Kapellen X 
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Kennis Koen Antwerpen X 

Lambrecht Bart Aartselaar X 

Laurijssen Hans AWV X 

Lauwers Marian Borsbeek X 

Leemans Bart Niel X 

Lemmens Luk Provincie Antwerpen  

Lux Wim Provincie Antwerpen  

Luyckx Rit Wuustwezel X 

Meyvis Jenne Hemiksem X 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen X 

Nuytemans Marc Vervoerregio Antwerpen X 

Palinckx Koen district Ekeren X 

Peeters Eline Brecht X 

Preneel Marij District Borgerhout X 

Quick Brigitte Essen  

Rombaut Erik Sint-Gillis-Waas  

Rombouts Wouter Schoten  

Rottiers Geert Schelle  

Sekeris Tjerk district Deurne X 

Spiessens Luc Willebroek X 

Sysmans Mil Wijnegem X 

Timmermans Birre Edegem  

Vaganee Guido VVSG X 

Van Berckelaer Dis Borsbeek  

Van de Vijver Marc Beveren  

Van de Vyver André Zwijndrecht  

Van den Abbeele Stefan De Lijn X 

Van den Bergh Jef Kalmthout  

Van der Velde Bart Niel X 

Van Gysel Nicole Edegem  

Van Houtte Jeroen Vervoerregio Antwerpen X 

Van Looy Sanne Malle X 

Van Mechelen Dirk Kapellen X 

Van Roeyen Raf Beveren X 

Verhoeven Rudy Lint  

Verhulst Olivier Schilde  

Vinckx Ria Vervoerregio Antwerpen  

Volckaerts Koen Hove X 

Wevers Willem Kontich X 

Wollants Bert Lier X 

Wynants Ivo Wijnegem  
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6.2 Advies tarifering Flexvervoer VoM 

 


