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VERGADERING 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Datum: 30/06/2021, 18:30 – 20:00 

Locatie: Online meeting 

Aanwezig: zie bijlage 

Afwezig met kennisgeving: zie bijlage 

Verslaggever: Amber Coone (consortium Atelier\demitro2) 

Onderwerp: Vervoerregioraad; goedkeuring unieke verantwoordingsnota mobipunten; korte termijn OV-

plan: stand van zaken halte-oefening 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

AFKORTINGEN  
 

MOW  Mobiliteit en Openbare Werken VVR  Vervoerregio 

OV Openbaar Vervoer    VVRR Vervoerregioraad    

VOM Vervoer Op Maat   RMP Regionaal mobiliteitsplan 

 

VERSLAG 
Bespreking op basis van de presentatie die ter beschikking is gesteld via SharePoint.  

Algemeen 

Goedkeuring verslag  
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de VVRR van 31/03/2021. Het verslag wordt goedgekeurd. 
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Complex project Ieper-Veurne 

Toelichting over het te doorlopen proces door Rik Houthave (studiebureau Sweco) 
Rik Houthave licht aan de hand van een presentatie toe dat er een complex project is opgestart in het 

kader van het dossier Ieper-Veurne. In het kader hiervan zal er sterk worden ingezet op het betrekken van 

de stakeholders. De gesprekken met de stakeholders lopen hier nu op hun einde. Daarna zal Sweco samen 

met het projectteam (zijnde Dep. MOW en AWV) een startbeslissing uitwerken met daarin het overzicht van 

de regionale doelstellingen waarmee in het verdere traject rekening moet gehouden worden. Het zou de 

bedoeling zijn dat de vervoerregioraad deze nota valideert.  

Hier zijn geen verdere vragen over.  

 

Hoppinpunten  

Goedkeuring Unieke Verantwoordingsnota 
Atelier\demitro2 licht aan de hand van een presentatie toe dat er de afgelopen maanden 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.  

Atelier\demitro2 licht verder toe dat er na de ambtelijke werkgroep nog een aantal vragen waren rond de 

financiering van de mobipunten. Op de ambtelijke werkgroep werd de subsidieregeling reeds uitgebreid 

toegelicht. Belangrijk hierbij is dat het BVR Mobipunten van toepassing is. Hierbij is er een verschil in wat 

mogelijk is voor mobipunten langs gemeentewegen en voor mobipunten langs gewestwegen. Langs 

gewestwegen blijven immers de klassieke samenwerkingsovereenkomsten voor infrastructuuraanpassingen 

langs gewestwegen van toepassing. 

Atelier\demitro2 geeft aan dat een aantal mobipunten niet voorliggen ter goedkeuring, gelet op het feit 

dat hier nog openstaande vragen rond zijn. Concreet gaat het om volgende mobipunten die niet voorliggen 

ter goedkeuring: Alveringem Dorp, Veurne Pannestraat, Ieper Jan Yperman Ziekenhuis, Zonnebeke Dorp.  

Een aantal algemene vragen worden geformuleerd.  

• Koekelare vraagt in welke mate de vertraging in de aanbestedingsprocedure van de 

mobiliteitscentrale een impact heeft op de uitrol van basisbereikbaarheid op 1 januari 2022.  

o DMOW geeft aan dat de minister hier een paar maanden geleden reeds kort heeft over 

gecommuniceerd. De uitrol van basisbereikbaarheid zou worden uitgesteld, maar er is 

vooralsnog geen nieuwe datum bekend.  

o DMOW verduidelijkt verder dat de mobiliteitscentrale het volledige netwerk (nl. KN/AN en 

VoM) aan elkaar zou moeten koppelen. Bijgevolg zal ook de uitrol van het nieuwe KN/AN 

worden uitgesteld, en wordt de huidige lijnvoering behouden.  

• De provincie vraagt in welke mate er inrichtingsprincipes zijn voor de haltes van het Vervoer op 

Maat, ook los van de mobipunten.  

o DMOW licht toe dat er een uitvoeringsbesluit op komst is voor haltes, dat zal bepalen wat 

de minimuminrichting is voor een halte. Voor de VoM-haltes zal dat waarschijnlijk eerder 

beperkt te zijn, naar analogie met de huidige belbushaltes. Hier is vandaag de dag enkel een 

haltebord voorzien. Daarenboven merkt DMOW dat nog niet bekend is door welk type 

voertuig het flexvervoer zal worden gereden. 
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Atelier\demitro2 overloopt de mobipunten die voorliggen ter goedkeuring.  

De Panne Esplanade 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

De Panne gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

De Panne station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

De Panne gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Diksmuide Station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Diksmuide gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Kemmel Dorp 
Heuvelland was niet aanwezig op deze vervoerregioraad, maar gaf schriftelijk zijn goedkeuring aan dit 

mobipunt.  

Heuvelland gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Houthulst Markt 
Houthulst was niet aanwezig op deze vervoerregioraad, maar gaf schriftelijk zijn goedkeuring aan dit 

mobipunt.  

Houthulst gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Ieper station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Ieper gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Koekelare Dorp 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Koekelare gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Kortemark station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Kortemark gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  
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Langemark Markt 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Langemark-Poelkapelle gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Poelkapelle Kerk 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Langemark-Poelkapelle gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Lo Kerkhof 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Lo-Reninge gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Mesen Markt 
Mesen was niet aanwezig op deze vervoerregioraad, maar gaf schriftelijk zijn goedkeuring aan dit mobipunt.  

Mesen gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Poperinge station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Poperinge gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Veurne Station 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Veurne gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Wulveringem Weg naar Dorp 
Er zijn geen verdere opmerkingen over dit mobipunt.  

Veurne gaat akkoord met de fiche opgenomen voor het mobipunt.  

 

Koksijde station 
Dit mobipunt zou worden ingericht op het grondgebied van Veurne, maar op een grond die in beheer is 

van Koksijde. Veurne heeft hier geen verdere opmerkingen over.  
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Oostvleteren De Sceure 
Vleteren was niet aanwezig op de vervoerregioraad.  

 

Globale unieke verantwoordingsnota 
De vervoerregioraad keurt de unieke verantwoordingsnota goed voor de mobipunten De Panne Esplanade, 

De Panne Station, Diksmuide Station, Kemmel Dorp, Houthulst Markt, Ieper Station, Koekelare Dorp, 

Kortemark Station, Langemark Markt, Poelkapelle Kerk, Lo Kerkhof, Mesen Markt, Poperinge Station, Veurne 

Station en Wulveringem Oerenstraat.  

 

Korte termijn OV-plan  

Stand van zaken halte-oefening 
Atelier\demitro2 licht toe dat De Lijn de afgelopen maanden in bilateraal overleg ging met alle steden en 

gemeenten in de vervoerregio om de haltes in het nieuwe netwerk te bepalen. Hierbij werd o.a. ook 

aandacht geschonken aan de haltenamen en eventuele mogelijke optimalisaties. De kaart is de huidige 

stand van zaken, waarbij nog niet alles up-to-date is.  

DMOW geeft aan dat het een oefening is die loopt tussen De Lijn en de steden en gemeenten. Er is wel af 

en toe wat commotie rond, maar het hertekenen van het netwerk leidt uiteraard tot een wijziging van de 

haltes. Het is een oefening die met veel finesse gebeurt, maar waarvan het zinvol leek om de 

vervoerregioraad ook even het globale overzicht te geven.   

De vervoerregioraad neemt akte van de resultaten van de halte-oefening. 

 

VOLGENDE STAPPEN 
De volgende vervoerregioraad zou worden ingepland op 29 september om 18:30.   
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BIJLAGE 1: AANWEZIGEN 

Gerard Liefooghe Alveringem 

Bram Degrieck De Panne 

Lies Laridon Diksmuide 

Emmily Talpe Ieper 

Patrick Lansens Koekelare 

Lynn Vermote Kortemark 

Lieven Vanbelleghem Langemark-Poelkapelle 

Wout Cornette Lo-Reninge 

Christof Dejaegher Poperinge 

Peter Roose Veurne (voorzitter van de vervoerregio) 

Koen Meersseman Zonnebeke 

Christophe Boval  Provincie West-Vlaanderen 

Vincent Huart De Lijn 

Franco Verschueren AWV 

Lieven Van Eenoo Departement MOW 

Amber Coone Atelier\demitro2 (Deloitte) 

 

BIJLAGE 2: VERONTSCHULDIGD 
Koen Christiaen NMBS 

Jurgen Vanlerberghe Provincie West-Vlaanderen 

 


