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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #X17 

 

Datum: 23 oktober 2021 

Locatie: Fysieke meeting, KAVA Congrescentrum Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen 

Tijdstip: 9u00 – 12u00 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad – niet van toepassing 

2. Ontwikkeling regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030 (Simon Neyt – vervoerregio) 

o Validatie nota’s doorstromingsaanpak en evaluatiekader 

o Kennisgeving overzicht alle goedgekeurde onderdelen Routeplan 2030 

o Doorkijk naar 2022 

3. Vervoer op Maat: project e-deelfietsensysteem (Candide Debruyn – Lantis)  

4. Werken Oosterweelverbinding & minder hinder programma (Bart van Camp – Lantis) 

5. Vervoer op Maat: project Mobiliteitscentrale (Paul Theyskens – DMOW) 

6. Pilootproject leerlingenvervoer RAKET – (Jan De Vos – Stad A) 

7. Complex project Oostelijke verbinding Haventracé & ENA (Annelies De Ridder - AWV & 

Gerard Stalenhoef- OMG) 

2 ONTWIKKELINGEN ROUTEPLAN 2030 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentatie in 
bijlage van dit verslag, zo ook naar de nota’s doorstromingsaanpak en evaluatiekader die 
werden voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Quasi alle onderdelen van het regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030 zijn uitgewerkt, 
zoals in onderstaand overzicht terug te vinden is. Er zijn nog 2 belangrijke onderdelen die 
ontbreken (in oranje): een hoofdstuk rond de modal shift goederenvervoer en het actieplan. 
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Vragen en opmerkingen: 

▪ Als een bevraging wordt georganiseerd omtrent de wijze van samenwerking binnen de 

Vervoerregio(raad), dan bij voorkeur in een fysiek overlegmoment waarop voldoende 

interactie mogelijk is. 

▪ Er wordt aandacht gevraagd om blijvend in kleinere werkgroepen verder samen te 

werken bij vervolgstappen in het kader van het regionaal mobiliteitsplan. 

▪ De wens wordt uitgesproken om de Vervoerregioraad meer te gebruiken als politiek 

forum en drukkingsmiddel voor grotere modal shift projecten in de regio. 

3 PROJECT E-DEELFIETSENSYSTEEM 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentatie in 

bijlage van dit verslag. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ (Borsbeek) – We stellen vast dat er in omliggende gemeenten vooral gewone fietsen 

worden aangekocht als aanvullend netwerk. Het wordt een belangrijk aandachtspunt om 

in de verstedelijkte zuidelijke rand voldoende balans te bewaren tussen gewone en 

elektrische deelfietsen. Afstemming daarrond met omliggende besturen (Wommelgem, 

Boechout) is wenselijk. 

▪ (Borsbeek) – Is er een mogelijkheid om de fietsen, die nu voorzien zijn op 2 knopen, te 

verspreiden over meerdere knopen?  

Verschuivingen zijn mogelijk, maar een minimum van 6 deelfietsen per hub is 

noodzakelijk. Dit moeten we dus verder bespreken in de concrete context van u 

voorstellen. 

▪ (Mortsel) – Wordt korting voorzien als je de deelfiets in zones dropt waar er weinig fietsen 

staan, als vorm van financiële stimulus om het systeem aan te moedigen? 

Het idee wordt als suggestie meegegeven aan Donkey i.f.v. de verdere implementatie. 

▪ (Wijnegem) – Er bestaat nog enige ‘koudwatervrees’ omdat besturen meteen moeten 

instappen voor een engagement van 5 jaar. Is er flexibiliteit mogelijk daarin? Zo ook in 

waar we de fietsen dan plaatsen op ons grondgebied; kan ook die locatie wijzigen of ligt 

dat ook vast voor de duurtijd van het engagement? 

Die mogelijkheden en flexibiliteit zijn bespreekbaar. 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de nota ‘Doorstromingsaanpak’ goed. 

De Vervoerregioraad Antwerpen keurt de nota ‘Evaluatiekader’ goed. 

De Vervoerregioraad Antwerpen neemt opnieuw kennis van alle nota’s die – sinds de 
opstart van de Vervoerregioraad werking – werden goedgekeurd als onderdelen van het 
regionaal mobiliteitsplan Routeplan 2030. 
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▪ (Brasschaat) – Zal een frequente herverdeling gebeuren van de fietsen? En wordt vanuit 

Donkey ook een aanspreekpunt toegewezen waarmee we in dialoog kunnen bij 

operationele vragen of problemen? 

Ja en ja. 

▪ (Boechout) – Mogen fietsen enkel op aangeduide Hoppin knooppunten worden 

geplaatst? 

Nee, we vertrekken vanuit die lijst maar er kunnen fiets hubs op andere locaties voorzien 

worden in onderling overleg. Lantis en Donkey zullen daarin adviseren. 

▪ (Boechout) – Kan een hub ook ‘vol’ staan? En wat zijn die virtuele hubs? 

Ja, maar er wordt telkens marge voorzien in het aantal fietsplaatsen per hub. Maar ook 

de virtuele hub zone kan ‘vol’ staan dus. Een virtuele hub is een dropzone waar je de fiets 

kan achterlaten of oppikken, deze is ingetekend in de app van het deelfietsensysteem. 

Het betreft een virtuele zone, omdat een fysieke afbakening van deze zone niet 

noodzakelijk is (de deelfietsen hebben geen vaste laad- of stalinfrastructuur / docking 

stations nodig). Zones kunnen wel ingetekend worden in de publieke ruimte om het voor 

gebruikers herkenbaar te maken (in onderling overleg te bepalen). Zo faciliteren we ook 

fietsparkeren op plekken waar dat wenselijk is. 

4 PROJECT OOSTERWEELVERBINDING 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentatie in 

bijlage van dit verslag. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ Een aantal besturen tonen interesse in het infopakket met basisinformatie omtrent het 

project, lokale implicatie en alternatieven voor de reiziger. Ook het voorstel om volgend 

jaar een werfbezoek te organiseren, wordt gesmaakt. 

5 PROJECT MOBILITEITSCENTRALE 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentatie in 

bijlage van dit verslag. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ (Rumst) – Wanneer gaat het nieuwe plan rond basisbereikbaarheid in voege? 

De Minister moet daarrond nog een finale beslissing nemen, maar het zal ergens in de 

loop van 2023 zijn (datum nader te bepalen). 

▪ Wat met de sociaal zwakkeren in dit systeem? 

Er is heel wat voorzien om hun noden te ondervangen: Er wordt gewerkt met een 

mobiliteitsindicatiestelling die hen extra rechten en ondersteuning toekent. Er wordt een 

telefooncentrale voorzien voor gebruikers die nog digibeet zijn. De implementatiedatum 

voor flex en flexplus zal ook gelijk zijn (zelfde startdatum). De MAV/DAV’s blijven in 

afwachting ook hun dienstverlening verderzetten. 
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▪ Het blijft een algemene bekommernis van de Vervoerregioraad dat er mogelijk niet 

genoeg nieuwe Vervoerders geïnteresseerd of in staat zullen zijn om deel te nemen aan 

de overheidsopdrachten voor flex en flexplus vervoer. 

6 PROJECT RAKET LEERLINGENVERVOER 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentatie in 

bijlage van dit verslag. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ De problematiek van leerlingenvervoer – in het bijzonder voor buitengewoon onderwijs 

– is op meerdere plaatsen in onze regio een uitdaging. Dergelijke projecten worden dan 

ook toegejuicht en tonen de kracht van oplossingsgericht en hands-on handelen en 

verbindend samenwerken. 

Afspraak: We zullen nader met het Dagelijks Bestuur en de Vervoerregioraad bekijken hoe 
we een signaal kunnen geven richting de bevoegde overheden dat ze de adviezen uit het 
pilootproject ter harte nemen en het project ook blijven steunen / verder uitrollen. Een 
schriftelijke brief namens de Vervoerregioraad zal worden opgemaakt. 

7 PROJECTEN HAVENTRACÉ & ENA 

Voor de toelichting omtrent dit agendapunt, verwijzen we u graag naar de presentaties van 

beide sprekers in bijlage van dit verslag. 

Vragen en opmerkingen: 

▪ (Borsbeek) – Zal het afwegingskader van het Complex project Oostelijke Verbinding ook 

op de Vervoerregioraad voorgelegd worden ter beslissing?  

Dit is geen vereiste voor de besluitvorming in het kader van het complex project, maar 

we nemen de suggestie mee. Alle betrokken besturen worden uiteraard (ook) 

rechtstreeks en actief betrokken als stakeholders in de governance van dit project. 
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BIJLAGE 

Presentaties en ondersteunende nota’s 

Hieronder vindt u het overzicht van alle gerelateerde presentaties en ondersteunende 

nota’s. Deze werden ter beschikking gesteld van alle leden van de Vervoerregioraad (ook 

vertegenwoordigers die niet aanwezig waren op de vergadering): 

0_VRA_VVRR 23102021 ondersteunende ppt 

1_20211023 Deelfietsen_VVRR - Candide De Bruyn 

2_20211023 OWV en Modal Shift VRA - Bart Van Camp 

3_20211023 Mobiliteitscentrale_VVRR - Paul Theyskens  

4_20211023 Leerlingenvervoer RAKET_VVRR - - Jan De Vos 

5_20211023 Complex project + ENA_VVRR - AWV en DOMG 

Nota doorstromingsaanpak 

Nota evaluatiekader 

Aanwezigheden 

De lijst van aanwezigheden werd onvoldoende aangevuld door de aanwezige deelnemers, 

waardoor geen lijst van individuele aanwezigheden is meegenomen in het verslag.  

De vergadering bestond wel uit voldoende vertegenwoordiging van de lokale besturen 

(minstens de helft) om over te gaan tot beslissingen conform het huishoudelijk reglement. 


