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Aanwezig Zie aanwezigheidslijst in

bijlage

Agenda:

§ Goedkeuring verslag
§ KT OV-plan 2021

§ Mobiliteitscentrale
§ Haltes
§ Unieke Verantwoordingsnota: projectstuurgroep

§ Regionaal mobiliteitsplan
§ Gebiedsgerichte sessie: terug- en vooruitblik
§ Strategisch verkeersmodel

§ Participatie
§ Resultaten bevraging gemeenteraadsleden
§ Aanpak burgerbevraging
§ Mobiliteitsatelier

§ Varia
§ Agenda

Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen:

× Unieke Verantwoordingsnota

× Presentatie VVRR

× Presentatie resultaten bevraging gemeenteraadsleden

× Verslag VVRR 29/06/2021

1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad

>>  Het verslag wordt goedgekeurd.
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2 KT OV-plan

2.1 Mobiliteitscentrale

Toelichting door studiebureau en Hannelore Deblaere – presentatie op Sharepoint MOW

De mobiliteitscentrale is niet op tijd aanbesteed, omwille van een juridische procedure. Begin
september werd de gunning uiteindelijk gegeven aan ViaVan.
De uitrol van het nieuwe OV-netwerk zal niet plaatsvinden begin 2022. Er is nog geen uitsluitsel over
een nieuwe begindatum.

Opmerkingen bij de toelichting
Filip Watteeuw: Wat betekent dit voor de nieuwe startdatum? Dit zou wel eens voor lange tijd
kunnen uitgesteld worden?
>> Hannelore Deblaere: Dit weten we op dit moment nog niet.

Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt

2.2 Haltes

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW

De finale lijst ligt vandaag nog niet ter goedkeuring voor op de VVRR.
Dit wordt geagendeerd op de VVRR van zodra de lijst klaar is.

Opmerkingen bij de toelichting
Er zijn geen opmerkingen.

Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt

2.3 Unieke verantwoordingsnota

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW

Er zijn verschillende gemeenten die nog geen goedkeuring gegeven hebben voor de unieke
verantwoordingsnota die de inrichting van de hoppinpunten beschrijft.

Assenede: Nog niet op het college geweest.
Nazareth: Nog niet op het college geweest.
Zelzate: Opmerkingen doorgegeven, deze werden verwerkt in de nota. >> Goedkeuring
Gavere: Verontschuldigd
Laarne: Verontschuldigd
Gent: Goedkeuring, mits voorbehoud over vormgeving van hoppinpunten.
Deinze: Verontschuldigd
Lievegem: Niet aanwezig
Sint-Laureins: Niet aanwezig
Wachtebeke: Goedgekeurd
Wetteren: Goedgekeurd
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Destelbergen: Niet aanwezig
Eeklo: Niet aanwezig
Maldegem: Goedgekeurd

Opmerkingen bij de toelichting
Lucie Pertry (AWV): Er zijn enkele locaties waar de hoppin deels in eigendom van AWV en deels in
eigendom van de gemeente liggen. Is er al duidelijkheid wie hier het initiatief neemt?
>> Er wordt afgesproken dat AWV initiatief neemt in de punten waar AWV betrokken is.

Benedikte Demunck (De Pinte): Kunnen we als gemeente met de hoppins in onze gemeente aan de
slag gaan?
>> Ja, dat kan.

Conclusie: de hoppins in de gemeenten Zelzate, Gent, Wachtebeke, Wetteren en Maldegem worden
goedgekeurd. Voor de hoppins van afwezige gemeenten of die nog niet goedgekeurd werden op de
colleges, wordt de goedkeuring per email gevraagd.

3 Regionaal Mobiliteitsplan

3.1 Gebiedsgerichte sessie

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW

De verslagen van de eerste gebiedsgerichte sessie werden verstuurd.
Op 4 oktober wordt een tweede (en voorlopig laatste) gebiedsgerichte sessie georganiseerd.
Het studiebureau licht toe welke thema’s behandeld zullen worden.

Er wordt opgeroepen om voor elke gemeente opnieuw ambtelijk en politiek aanwezig te zijn.

Opmerkingen bij de toelichting
Er zijn geen opmerkingen.

Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt

3.2 Strategisch 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.

Er worden 3 scenario’s doorgerekend in het strategisch verkeersmodel. We kiezen ervoor om niet het
volledige beleidsscenario door te rekenen, maar voor 3 extremere scenario’s te kiezen. Dit moet ons
in staat stellen om beter in te schatten welke maatregelen effect zullen hebben.
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Scenario 1: Duurzame modi (openbaar vervoer en fiets) maximaal stimuleren.
Scenario 2: Ontraden auto- en vrachtverkeer. Modellering van snelheidsremmende maatregelen.
Scenario 3: Parkeren. Modellering waarbij de drempel tot parkeren wordt verhoogd.

Opmerkingen bij de toelichting

× Peter Vansevenant (Mobiliteitsbedrijf Gent): Worden er ook nieuwe stations in het S-net
opgenomen?

>> Ja, de stations Olsene, Muide, Oostakker, Destelbergen, Adegem, Maldegem worden
opgenomen in het verkeersmodel.

× Peter Vansevenant: Kunnen we een station The Loop ook opnemen in het model?

>> Ja, dat nemen we mee.

× Jessica Hoste (Maldegem): Wordt de spoorlijnverlenging richting Maldegem meegenomen?

>> Ja, dat wordt ook in het eerste scenario meegenomen.

× Sven Roegiers (Evergem): Wordt lijn 55 ook meegenomen?

>> Bruno Reniers (Gentse Kanaalzone): Op dit moment wordt er een studie uitgevoerd naar het
potentieel van lijn 55 en lijn 204.

>> Lijn 55 wordt inderdaad ook meegenomen in het verkeersmodel.

× Jason Van Landschoot (Maldegem): Wat is de stand van zaken in de studie naar lijn 58?

>> Er zijn nog geen resultaten, maar de studie wordt effectief wel opgestart.

× Sven Roegiers (Evergem): We willen benadrukken dat de (personen)bereikbaarheid van de haven
per spoor op korte termijn belangrijk is. De investeringen die gebeuren in North Sea Port zullen
ook op korte termijn een grote werkgelegenheid creëren.

>> Filip Watteeuw: Dit is inderdaad een bezorgdheid die we allen delen. Spoorinfrastructuur
vereist echter investeringen en acties die een langere termijn in beslag nemen.

Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt

4 Participatie

4.1 Bevraging gemeenteraadsleden

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 kan men terugvinden in de presentatie op de Sharepoint. We zullen deze hier niet
volledig overlopen. Eén opmerkelijke vaststelling is dat het aangegeven ambitieniveau voor de modal
shift lager ligt wanneer men de huidige cijfers niet kent. We kunnen daaruit afleiden dat we goed
moeten communiceren over de huidige cijfers, wanneer we over ons ambitieniveau communiceren.



BV_20210922_VVRR 5 (7)

4.2 Burgerbevraging

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW

Op korte termijn wordt een burgerbevraging gelanceerd in onze vervoerregio. We hanteren dezelfde
vragenlijst als bij de gemeenteraadsleden. Er worden diverse kanalen gebruikt om voldoende divers
publiek te bereiken. Op 15/10 wordt de bevraging gelanceerd via een persbericht. Een voorstel van
persbericht is te vinden op de Sharepoint.

Opmerkingen bij de toelichting:

Guido Vaganée (VVSG): Wordt de lancering van de vragenlijst afgestemd met de communicatie rond
basisbereikbaarheid?
>> Hannelore Deblaere (MOW): Die vraag is reeds doorgegeven binnen MOW.

Maldegem: Wordt het persbericht ook door de gemeenten verspreid?
>> Hannelore Deblaere (MOW): Dat is vandaag niet voorzien, maar we zullen dit opnemen in de
email m.b.t. communicatie die op 30 september wordt verstuurd naar alle gemeenten.

Conclusie: De VVRR keurt het voorstel goed, mits uitblijven van opmerkingen van de afwezigen op de
vervoerregioraad.

4.3 Mobiliteitsatelier

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW

Gisteren vond het mobiliteitsatelier plaats. Alle thema’s en gebieden zijn aan bod gekomen, en er zijn
enkele interessante conclusies uit gekomen.

× Er was uitdrukkelijke vraag binnen de groep om te durven keuzes maken.

× Menging van fietsers met autoverkeer is niet steeds wenselijk. Zijn er plaatsen waar ontvlechten
zal nodig zijn?

× Deelnemers gaven aan uitgedaagd geweest te zijn door het perspectief van anderen.

Een uitgebreid verslag is momenteel in opmaak en zal worden teruggekoppeld met de VVRR.

Opmerkingen bij de toelichting:

Er zijn geen opmerkingen

Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt
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5 Varia

5.1 Wijzigingsdossier BFF

Toelichting door Katia Rottiers (MOW) – presentatie op Sharepoint MOW

Er worden enkele wijzigingen in Aalter en Deinze voorgesteld. Gemeente, provincie en MOW waren
akkoord met de bevindingen.

Conclusie: De VVRR keurt het voorstel goed, mits uitblijven van opmerkingen van de afwezigen op de
vervoerregioraad.

5.2 Inrichtingsprincipes lokale wegen

Guido Vaganée (VVSG): Er wordt een studie opgestart naar het bepalen van inrichtingsprincipes voor
lokale wegen. In de studie worden verschillende gemeenten betrokken.

5.3 Erfgoedapp

Sofie Vandelannoote (Veneco): Veneco lanceert een erfgoedapp met enkele fietsroutes doorheen de
gemeenten van de vervoerregio.

6 Agenda

6.1 Data najaar 2021

04/10 Politieke + Ambtelijke gebiedsgerichte werksessie

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

Opmerkingen bij de agenda:



BV_20210922_VVRR 7 (7)

Sofie Vandelannoote (Veneco): Er zijn verschillende vertegenwoordigers die hier vandaag niet fysiek
bij konden zijn. Is het een voorstel om afwisselend digitaal en fysiek te vergaderen?
>> Dit voorstel wordt bevestigd en zal voor de volgende vervoerregioraden gehanteerd worden.

Verslag opgemaakt door
Ward Ronse en Stien Van Rompuy

Iov Vervoerregio Gent


