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1 INLEIDING

1.1 Kadering en proces

In 2019 werd de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen vastgelegd in het decreet
‘Basisbereikbaarheid’. Het principe combimobiliteit staat hierin centraal: reizigers combineren
verschillende vervoersmiddelen om hun bestemming te bereiken. Mobipunten zijn de knopen in dat
systeem waar reizigers van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overstappen. Die
mobipunten dragen de merknaam Hoppin.

Sinds 25 december 2020 is het BVR (Besluit Vlaamse Regering) Mobipunten van kracht. Dit is het
uitvoeringsbesluit van het decreet Basisbereikbaarheid waarin enkele regels worden vastgelegd met
betrekking tot Mobipunten/Hoppinpunten en waarin een subsidiereglement wordt uitgewerkt. Indien
gemeenten/ wegbeheerders subsidies willen krijgen van departement MOW (mobiliteit en openbare
werken) dienen ze te voldoen aan de voorwaarden van het BVR. Op 16 juli 2021 is een nieuw  besluit
van de Vlaamse regering een eerste keer goedgekeurd. Dit BVR doorloopt momenteel het normale
traject (Raad van State, MORA,…) en zal wellicht dit najaar definitief worden goedgekeurd. Deze
aanpassingen zijn geïntegreerd in deze nota.

Binnen het Nieuwe Openbaar Vervoerplan 2021 nemen de Hoppinpunten een belangrijke rol op om
de overstap naar Vervoer op Maat te faciliteren. Voor Vervoerregio Kortrijk worden er 20
Hoppinpunten ingericht waar VoM (vervoer op maat), onder de vorm van deelfietsen, wordt uitgerold.

Voorliggende Unieke Verantwoordingsnota beschrijft de prestatie-eisen per type Hoppinpunt waaraan
minimaal dient voldaan te worden volgens het BVR en geeft daarbij de kostenraming en de eraan
gekoppelde subsidies weer.

De Unieke verantwoordingsnota bouwt verder op de Fiches Hoppinpunten (Nieuw Openbaar
Vervoerplan 2021 – Fiches VoM, goedgekeurd op de voervoerregioraad van 5 maart 2021) waar de
zoeklocaties voor deelfietsen in het kader van Vervoer op Maat werden aangeduid. Deze locaties
dienen immers te worden uitgebouwd als Hoppinpunten.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling en doelstelling geschetst waarbij per categorie van
Hoppinpunt de prestatie-eisen worden weergegeven. Er wordt vertrokken van prestatie-eisen uit de
Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten in afstemming met het BVR. Daarbij wordt uitspraak gedaan over
volgende prestatie-eisen: mobiliteitsaanbod, diensten, oriëntatie en ruimtelijke integratie. Tot slot
wordt de financiering geduid voor gewestwegen en gemeentewegen alsook de voorwaarden
waaraan dient voldaan te worden om subsidies te ontvangen.

Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal algemene aandachtspunten en geeft de legende van de schetsen
weer. Daarnaast is een beschrijving per Hoppinpunt voorzien. Dit omvat een beknopte analyse van
de planningscontext en een ruimtelijke en verkeerskundige analyse per locatie weer. Vervolgens
wordt het Programma van Eisen per Hoppinpunt bepaald van waaruit de voorkeursoplossing wordt
afgeleid. De kostenraming geeft het financieel overzicht. En tot slot een overzicht van toekomstige
plannen en de vervolgstappen verdere uitvoering van de Hoppinpunten.

Flankerende maatregelen worden gebundeld in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de parameters voor
evaluatie weer.



2 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN

2.1 Definitie en doelstellingen Hoppinpunten

Het realiseren van combimobiliteit moet een vlot en duurzaam alternatief bieden aan gebruikers ter
vervanging van de eigen wagen (als vervoersmiddel voor de gehele reis). Door de gebruiker meer en
kwalitatievere alternatieven te bieden vergroot men het keuzepalet en kan bijgevolg de auto-
afhankelijkheid dalen. Een verbetering van de exploitatie en een betere verknoping van de netwerken
maakt de regio beter bereikbaar voor iedereen en moet uiteindelijk leiden tot een modal shift.

Figuur 2-1: principe van Hoppinpunten en combimobiliteit (Vlaanderen.be)

De verschillende vervoersnetwerken komen samen in Hoppinpunten. Het zijn die knopen die het
geheel van de verschillende netwerken kunnen bundelen tot één geheel dat verstaanbaar,
samenhangend, helder en uniform is. Zo vormen de Hoppinpunten de hotspots in het toekomstige
mobiliteitssysteem. Een Hoppinpunt is veel meer dan een halte. Het zijn overstappunten waar een
divers aanbod van vervoersmogelijkheden beschikbaar is voor de reiziger en dat bij voorkeur ook
voorzien is met extra diensten. Deze knooppunten worden voorzien op plekken met een voldoende
vervoerspotentieel. Hoppinpunten maken zo de brug tussen gebruiker, mobiliteit en ruimte. Door de
concentratie van reizigers, zijn Hoppinpunten ook interessante punten om te betrekken in de logistieke
organisatie van pakjesdiensten.
Bij het uitwerken van de Hoppinpunten volgens het principe van combimobiliteit moet er ten allen
tijden vanuit de bril van de reiziger gekeken worden. Een deel van de uitdaging komt namelijk bij de
gebruiker terecht voor wie zijn traject in de toekomst anders zal zijn. Elke reiziger wil zo snel en
comfortabel mogelijk van A naar B gaan. Combimobiliteit moet daarom positief en eenvoudig zijn. Het
moet voor die reiziger zo eenvoudig en snel mogelijk zijn om de optimale combimobiliteitsoplossing te
vinden. Het gaat dus niet enkel over het voorzien van een kwalitatief aanbod, maar ook over het
vergemakkelijken van de reis van de gebruiker. Dat houdt in dat informatie eenvoudig te raadplegen
valt.  De Hoppinpunten zijn bijgevolg essentieel in heel dit verhaal en zeker op het vlak van reisbeleving
omdat de verschillende netwerken hier verknopen.



2.2 Programma van Eisen

2.2.1 Categorisering Hoppinpunten

Om combimobiliteit aantrekkelijk te maken voor gebruikers is er een helder en samenhangend
netwerk nodig dat bestaat uit leesbare en comfortabele knopen. Dat netwerk wordt samengesteld
door de Hoppinpunten in te delen in verschillende categorieën. Aan die categorieën worden dan
prestatie eisen gekoppeld om de kwaliteit van de verschillende Hoppinpunten te garanderen.
Niet elke mobiliteitsknoop is evenwaardig en de typologie van de knoop bepaalt welke diensten
aanbevolen worden. Deze typologie vertrekt vanuit het decreet ‘Basisbereikbaarheid’ en de verfijning
in het Vlaams Besluit Mobipunten met een indeling van de mobiliteitsknopen in verschillende
categorieën.

Het Vlaams Besluit van 16 juli 2021 onderscheidt 4 niveaus van Hoppinpunten: interregionale,
regionale, lokale en buurthoppinpunten.. De selectie van Hoppinpunten volgens netwerklogica wordt
bekrachtigd door de vervoerregio. Deze verschillende niveaus worden elk gekenmerkt door de
relatieve afstand die vanuit een bepaalde knoop kan afgelegd worden. Zo kan men vanuit de
interregionale knooppunten verplaatsingen tussen verschillende regio’s maken terwijl regionale
knopen enkel verplaatsingen binnen de regio mogelijk maken. Lokale knopen zijn op hun beurt
bedoeld voor het bedienen van kleinere oppervlakten en afstanden. Het laagste niveau,
buurthoppinpunten, beperkt zich enkel tot de onmiddellijke omgeving en zijn gericht op vervoer op
maat (deelsystemen) omdat ze niet bediend worden door openbaar en collectief vervoer.
De locatie van een Hoppinpunt bepaalt in grote mate de kenmerken ervan. Het vormt de basis voor de
andere prestatie-eisen, mede door de inplanting in een bestaand mobiliteitsnetwerk met bijhorende
vervoersvraag. Deze vervoersvraag creëert een vervoerpotentieel dat mee uitmaakt of het
Hoppinpunt succesvol zal zijn.



Figuur 2-2: verschillende types mobipunten (STG)- cfr. BVR 16 juli 2021



2.2.2 Prestatie-eisen per type Hoppinpunt

Om deze knopen in te richten als kwalitatieve Hoppinpunten zijn bepaalde richtlijnen essentieel. We
bouwen daarvoor voort op de bestaande richtlijnen.

In 2019 werd de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten opgemaakt. Daarin werd een set richtlijnen
geschetst om tot een kwalitatief mobipunt te komen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 5
thema’s van prestatie-eisen: het mobiliteitsaanbod, de diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en
ontwikkeling. De opeenvolgende thema’s worden gevisualiseerd als schillen die elkaar omhullen. We
gebruiken deze werkwijze als basis voor de prestatie-eisen bij het opmaken van de Unieke
Verantwoordingsnota.

Figuur 2-3: thema's prestatie eisen, Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten 2019

Centraal staan de concrete prestatie-eisen (mobiliteitsaanbod en diensten) die afhankelijk zijn van het
type Hoppinpunt. De buitenste schillen (oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling) betreffen
algemene concepten die van toepassing zijn op elk Hoppinpunt. Hieronder worden de verschillende
thema’s overlopen.

Artikel 4, 5 en 6 uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2021 betreffende de
mobipunten legt een aantal basisvereisten vast, los van het type Hoppinpunt. Een Hoppinpunt moet
volgens dit besluit ten minste uitgerust zijn met de volgende zaken:

1) Parkeerplaatsen indien deze nodig zijn op de locatie in kwestie, waarbij rekening
wordt gehouden met plaatsen voor personen met een beperking.

2) Een fietsenstalling inclusief stalplaatsen die ruim genoeg zijn voor buitenmaatse
fietsen.

3) Informatiedragers.
4) Infrastructuur die de mogelijkheid biedt tot data-uitwisseling (al dan niet geïntegreerd

in een zuil of paal).
5) Toegankelijk en leesbaar voor alle gebruikers, met of zonder beperking, ongeacht

leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie kan
verplaatsen.

6) Merkarchitexctuur “Hoppin”



We maken daarbij een onderscheid tussen minimumvereisten enerzijds, noodzakelijke elementen
volgens het Vlaams Besluit en aanbevelingen anderzijds, elementen die worden voorgesteld in de
Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten. De deelsystemen die aan Hoppinpunten worden voorzien binnen
de Vervoerregio worden binnen dit project als minimumvereiste gezien.

2.2.2.1 Mobiliteitsaanbod

De kern van elk Hoppinpunt wordt bepaald door het aanwezige mobiliteitsaanbod.
Vanuit combimobiliteit wordt er getracht gebruikers verschillende duurzame
alternatieven aan te bieden. Het openbaar vervoer en de fiets spelen hier een
belangrijke rol in. De combinatie van de fiets die een grote flexibiliteit in alle
richtingen biedt en openbaar vervoer dat in staat is om grote vervoersstromen snel
en efficiënt te vervoeren, is enorm krachtig en heeft een groot bereik. Beide

netwerken moeten van een hoge kwaliteit zijn en op elkaar afgestemd worden om een efficiënte
combimobiliteit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen andere vervoersmodi en deelsystemen ook een
plek krijgen aan een Hoppinpunt. In dit thema wordt naar elke vervoerswijze gekeken en wordt er
overlopen welke grootte en diversiteit van het aanbod er van die modi vereist is naargelang het type
knoop. Elementen die het Vlaams Besluit vastlegt beschouwen we als minimumvereisten, daarnaast
geeft de Vlaamse Beleidsvisie aanvullende adviezen.

Figuur 2-4: combimobiliteit aan een Hoppinpunt (Hoppin.be)

Minimumvereisten mobiliteitsaanbod
Het Vlaams Besluit (art. 6) formuleert volgende diensten die aan elk mobipunt aanwezig dienen te zijn:

Auto:
· Parkeerplaatsen voor personen met een beperking als er parkeerplaatsen nodig zijn.

Fiets:
· Fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen.

Regulier openbaar vervoer:
· Een interregionaal Hoppinpunt wordt bediend door een ruim mobiliteitsaanbod van

frequente interregionale, regionale en lokale verbindingen, van waaruit verplaatsingen
tussen verschillende vervoerregio’s mogelijk zijn. Die Hoppinpunten bevatten minstens
hoogwaardige interregionale openbaarvervoerverbindingen van het treinnet.

· Een regionaal Hoppinpunt wordt bediend door een frequente regionale verbinding van het
kernnet of treinnet.



· Een lokaal Hoppinpunt wordt minstens bediend door een cadanslijn binnen het aanvullend
net.

· Een buurt mobipunt wordt alleen bediend door functionele lijnen van het aanvullend net of
door het vervoer op maat, of niet bediend worden door openbaar personenvervoer maar
waarbij deelvoertuigen de basis vormen van het vervoeraanbod.

Vraaggericht collectief vervoer:
· Aan Hoppinpunten met regulier openbaar vervoer kan het aanbevolen worden om een

aanvullend aanbod te creëren.
· Buurthoppinpunten kunnen bediend worden door vraaggericht vervoer. Indien niet vormen

deelvoertuigen de basis van het vervoeraanbod

Aanbevelingen mobiliteitsaanbod
Fietsenstalling:

· Kwalitatieve en diefstalveilige fietsenstallingen zijn een must aan elk Hoppinpunt en liggen
best zo dicht mogelijk bij de perrons.

· Een wijd gamma aan fietsenstallingen, overdekking en bewaking zijn net als een
fietsherstelservice vereist bij interregionale en regionale Hoppinpunten.

Het Vlaams Besluit geeft geen richtlijnen in verband met het aantal fietsenstallingen dat verwacht
wordt op een mobipunt. In kader van de Fiches Hoppinpunten (Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
– Fiches VoM, goedgekeurd op vervoerregioraad van 5 maart 2021) is voor elke locatie een
inschatting gemaakt van het aantal gewenste fietsenstallingen per locatie. Deze inschatting is
gebaseerd op een aftoetsing van de bestaande aantal fietsenstallingen en de bestaande
stallingsdruk ten op zichtte van:
- Enerzijds het bestaande aantal op- en afstappers aan de haltes.
- Anderzijds de richtaantallen van aantal fietsstalplaatsen uit het Rapport Fietsparkeren aan

mobiliteitsknooppunten (zie onderstaande schema’s). Dit rapport geeft ook een voorstel van
type van fietsenstallingen per type locatie.

Bron: Rapport Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten

Type knooppunt Richtaantal fietsstalplaatsen
Type 1 >2000 fietsstalplaatsen
Type 2 1000 – 2000 fietsstalplaatsen
Type 3 500 – 1000 fietsstalplaatsen
Type 4 100 – 500 fietsstalplaatsen
Type 5 30 – 100 fietsstalplaatsen
Type 6 10 – 30 fietsstalplaatsen
Type 7 Max 10 fietsstalplaatsen
Type 8 Geen fietsstalplaatsen



Een voorstel naar indeling van Hoppinpunten naar type knooppunt als richtaantal voor het aantal
fietsenstallingen voor gewone fietsen wordt weergegeven in Bijlage 7.1.

Deze inschatting is een eerste inschatting. Op basis van het gebruik van de betrokken haltes, het
beschikbare aantal bestaande stallingen en de bestaande bezetting van de stallingen is samen met
de betrokken gemeenten per Hoppinpunt ingeschat hoeveel bijkomende stallingen wenselijk zijn
per locatie (zie Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 – Fiches VoM, goedgekeurd op VVRR van 5
maart 2021).  Deze bijkomende stallingen zijn opgenomen in het voorstel.

Op basis van deze inzichten is samen met de werkgroep volgende uitgangspunten voor
fietsenstallingen voorgesteld vanuit de vervoerregio Kortrijk:

- Nietjes: dit heeft de voorkeur omdat ze het meest gebruiksvriendelijke zijn en er eveneens
nietjes met aangepaste afmetingen voor buitenmaatse fietsen bij kunnen voorzien
worden.

- Hoog-laag rekken op plaatsen waar de ruimte eerder beperkt is en niet voldoende
stallingen kunnen worden voorzien met louter nietjes.

- De fietsenstallingen zijn bij voorkeur overdekt, om het comfort te verhogen en de
onderhoudskosten te beperken.  Hoppinpunten van regionaal niveau of hoger zijn steeds
overdekt.

Hierbij geeft de werkgroep aan dat op korte termijn of voor tijdelijke situaties het niet altijd
haalbaar zal zijn om overdekte stallingen te voorzien en een definitieve Hoppin-zuil te plaatsen.
Een mogelijke oplossing voor tijdelijke fietsenstallingen kan worden gezien in het project ‘Tripod’
van Leiedal waar een verplaatsbare module met fietsenstalling  en overige voorzieningen in functie
van een mobipunt is uitgewerkt.  Daarnaast is ook het beschikbaar zijn van een
tijdelijke/verplaatsbare Hoppinzuil,  een  Mini-zuil, vb. aan te raden voor tijdelijke locaties op korte
termijn.



Deelfietsen en Deelsteps:
· Binnen de Unieke Verantwoordingsnota worden deelfietsen voorzien vanuit het Vervoer Op

Maat zoals vastgelegd in het korte termijn openbaar vervoerplan (KT OVplan) 2021.
· Deelfietsen en deelsteps worden verder gezien als een onderdeel van het basisaanbod voor

(inter)regionale Hoppinpunten.

Deelwagens:
· Deelwagens zijn een belangrijk onderdeel van elk type Hoppinpunt zowel voor hoofd- als

natransport. Binnen het VoM van VVR Kortrijk worden het eerste jaar geen deelauto’s
voorzien.

· Om verplaatsingen zo duurzaam mogelijk te maken is het aanbevolen om te streven naar
elektrische deelwagens.

· Enkel bij buurt-Hoppinpunten vormen deelvoertuigen de basis van het vervoeraanbod.

Parkeerplaatsen:
· Indien een belangrijk deel van het voortransport naar het Hoppinpunt met een eigen wagen

dient te gebeuren, bv. omwille van langere afstanden, is het nodig om ook te voorzien in een
voldoende parkeeraanbod op het Hoppinpunt (lang parkeren). Het is essentieel om altijd
gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap dicht bij de opstapplaats te
voorzien, een eis die ook binnen het Vlaams besluit als een minimum wordt vastgelegd.

· Om duurzame mobiliteit te stimuleren zijn parkeerplaatsen met oplaadpunten aanbevolen.
· Het is ook aanbevolen om het parkinggebruik te koppelen aan gebruik van de vervoerwijzen

in het Hoppinpunt.

Taxi:
· Aan interregionale Hoppinpunten in stadskernen is een aanbod aan vaste taxistandplaatsen

essentieel.
· Voor alle andere Hoppinpunten is enkel taxi op afroep essentieel.

Kiss & Ride:
· Aan interregionale en regionale Hoppinpunten is een kiss & ride zone noodzakelijk.
· Voor lokale Hoppinpunten is een kiss & ride zone ook een aanbeveling maar niet essentieel.

Flex-haltes:
·  Soms is halteren op de reguliere halte niet wenselijk ifv het niet hinderen van de doorstroming

van de reguliere buslijnen. Verder moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het
vervoer op maat mogelijks niet met een bus zal worden uitgevoerd en deze, afhankelijk van
het uiteindelijke type voertuig, bijgevolg niet aan een verhoogd busperron zal kunnen
halteren.  Een voorbehouden locatie is hiervoor aanbevolen.

· Vanuit het ontwerp BVR halte is aangegeven dat een halte voor VoM minimaal moet uitgerust
zijn met een haltepaal of deel uitmaakt van een mobipunt. De interne exploitant van het VoM
staat in voor de plaatsing en onderhoud.  Bij een Hoppinpunt kan de Hoppinzuil het haltebord
vervangen voor VoM haltes.



2.2.2.2 Diensten

Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog andere soorten diensten die de kwaliteit
van een Hoppinpunt bepalen. Dit kan gaan van aangename wachtaccommodatie,
aankoopservices en horeca tot zelfs een kinderdagverblijf of een strijkatelier.

Het Vlaams Besluit legt geen minimumvereisten vast op vlak van diensten. De
aanbevelingen die opgenomen zijn in de Beleidsvisie Mobipunten worden hier
naar voor geschoven.

Onderstaande opsomming bestaat uit aanbevelingen:

Ticketing:
· Bij interregionale knopen zijn een loketfunctie en ticketautomaten voor openbaar vervoer

essentieel. Voor regionale knopen volstaan ticketautomaten, maar bij een hoge vervoervraag
worden loketten hier ook aanbevolen.

· Voor alle types Hoppinpunten geldt dat informatie over aankoopmogelijkheden voor alle
beschikbare vervoermodi voorzien moet zijn.

Wachtaccommodatie:
· De essentiële voorziening bij een interregionaal Hoppinpunt bestaat uit: inpandige

wachtruimte, comfortabele zitmogelijkheden, drank- en eetmogelijkheden, sanitair,
drinkwatervoorziening, gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones.

· Voor een regionale knoop volstaat een overdekking met zitmogelijkheden en
drank/eetopties.

· Bij een lokaal Hoppinpunt moet men enkel beschut kunnen zitten tegen wind en regen.

Aanvullende diensten:
· Bij interregionale knopen zijn een vergaderruimte, lockers, voedings- en krantenwinkel,

drank- en eetmogelijkheden en verdeelpunt kinderwagens essentiële diensten.
· Op regionaal niveau is dat enkel een krantenwinkel en drank- en eetmogelijkheden.
· Bij lokale Hoppinpunten zijn de aanvullende diensten niet essentieel, maar worden zaken

zoals een krantenwinkel of drank- en eet mogelijkheden wel aanbevolen om de kwaliteit te
verbeteren.

· Een pakketautomaat in de buurt moet een basisfunctie zijn voor alle Hoppinpunten.
· Extra diensten zoals een geldautomaat, kinderdagverblijf, strijkatelier en postbus zijn enkel

op de hogere niveaus noodzakelijk.



2.2.2.3 Oriëntatie

Voor elk type Hoppinpunt moet oriënteren eenvoudig en intuïtief zijn. Ook moet
het herkenbaar en zichtbaar zijn. Dit wordt ook in het Vlaams Besluit vastgelegd:
Elk mobipunt is herkenbaar door de toepassing van een merkarchitectuur over
basisbereikbaarheid op een of meer van de zuilen of palen die het mobipunt
aangeven. ‘Hoppin’ is het mobiliteitsmerk dat de verschillende
mobiliteitsoplossingen aan een mobipunt bundelt. We spreken daarom van

Hoppinpunten.

De merkarchitectuur wordt behandeld binnen de Hoppin huisstijlgids. Het logo (Figuur 2-5) en de type
zuilen (Figuur 2-6) die hieruit voortkomen zijn een eerste aanzet om aan onderstaande eisen te
voldoen.

Minimumvereisten oriëntatie
Informatieverstrekking:

· Het Vlaams Besluit (art 6) stelt dat een mobipunt telkens is uitgerust met Informatiedragers
en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken. Deze informatiedragers zijn dus de
Hoppinzuilen.

· De informatiedragers die zijn aangebracht op de Hoppinpunten, zijn bruikbaar voor alle
gebruikers, met of zonder visuele beperking.

· De informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken kunnen
worden geïntegreerd in de zuil of paal die het Hoppinpunt aangeeft.

Zichtbaarheid & herkenbaarheid:
· Het Vlaams Besluit stelt dat elk mobipunt herkenbaar is door de toepassing van een

merkarchitectuur1 over basisbereikbaarheid op een of meer van de zuilen of palen die het
Hoppinpunt aangeven. Op de informatiedragers wordt de Hoppin huisstijl toegepast.
Hiervoor wordt verwezen naar de Hoppin huisstijlgids.

Figuur 2-5: Logo Hoppin (Bron: Hoppin huisstijlgids)

1 Art. 4 van het BVR mobipunten stelt dat de merkarchitectuur ook enkel toegepast kan worden indien het
mobipunt voldoet aan de andere minimumvereisten (toegankelijkheid + minimale inrichting)



Figuur 2-6: Type Hoppinzuilen (Bron: Hoppin huisstijlgids)

Aanbevelingen oriëntatie
Herkenbaarheid:

· Er moet een eenduidige naamgeving zijn van elk Hoppinpunt en een duidelijke zichtbaarheid
in het straatbeeld.

Leesbaarheid:
· Er moet een leesbare inrichting zijn van de publieke ruimte inclusief intuïtieve zichtlijnen.
· Het Hoppinpunt moet een logische ruimtelijke opbouw hebben.
· Bij knopen van een hogere orde kan worden aangeraden om een goede signalisatie naar alle

verschillende vervoersmodi te voorzien.

Informatieverstrekking:
· Er moet bij elk Hoppinpunt analoge informatie zijn over alle aanwezige vervoersmodi.  Deze

informatie wordt best ook verduidelijkt met een kaartje van de omgeving waarop de
aanwezige vervoersmodi gevisualiseerd zijn.

· Bij interregionale punten moet er aanvullend real-time informatie over het OV beschikbaar
zijn.

· Een duidelijke weergave van de tijd kan ook de kwaliteit verhogen zeker bij de hogere
niveaus.

· Voor deelvoertuigen zijn duidelijke gebruiksaanwijzingen en reservatie-informatie
noodzakelijk.



2.2.2.4 Ruimtelijke integratie

Het installeren van een kwalitatief Hoppinpunt steunt op een goede integratie in
de omgeving zodat het comfortabel en veilig aanvoelt. Bovendien moet er zeker
rekening gehouden worden met de bereikbaarheid om voldoende gebruikers aan
te trekken. Dit alles maakt dat een Hoppinpunt meer kan zijn dan louter een locatie
met mobiliteitsdiensten, het moet er aangenaam vertoeven zijn. Essentieel is dat
deze Hoppinpunten toegankelijk zijn voor iedereen.

Minimumvereisten ruimtelijke integratie
Toegankelijkheid:

· Het Vlaams Besluit legt vast dat alle mobipunten goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers,
met of zonder handicap, ongeacht leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich
zelfstandig en zonder assistentie kan verplaatsen. De informatiedragers op de mobipunten
zijn leesbaar voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking.

· Om aan deze vereiste te voldoen op ontwerpniveau bij Hoppinpunten die bediend worden
door het openbaar vervoer wordt verwezen naar de richtlijnen beschreven in het Masterplan
toegankelijkheid, zoals opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Daarin wordt als
operationele doelstelling voorgenomen om 100% van de haltes opgenomen in een mobipunt
tegen 2030 autonoom toegankelijk te maken voor personen met een motorische en/of
visuele beperkingen. Voor het concrete ontwerp van haltes van het openbaar vervoer
verwijzen we naar het principeontwerpen van De Lijn. Verder wordt er ook gekeken naar het
optimaliseren van de perronverharding en de aanwezigheid van tactiele geleiding.

· In de rest van het ontwerp kan de toegankelijkheid gerealiseerd worden door de principes
van universal design toe te passen. Voor concrete ontwerprichtlijnen verwijzen we naar het
vademecum toegankelijk publiek domein.

Figuur 2-7: Toegankelijke halte (Brochure toegankelijke haltes, De Lijn)



Aanbevelingen ruimtelijke integratie
Bereikbaarheid:

· Elk Hoppinpunt is quasi per definitie gelegen op een goed bereikbare locatie met een
bereikbaarheid vanuit verschillende richtingen met verschillende modi.

· Alle vervoerswijzen liggen binnen het Hoppinpunt op minimale wandelafstand van elkaar.
· De bereikbaarheid wordt georganiseerd volgens het STOP-principe.

Verkeersleefbaarheid:
· Inrichting en organisatie van het Hoppinpunt gebeurt volgens het STOP-principe.

Verkeersveiligheid:
· Het moet ingericht worden als een conflictarme omgeving en dit op maat van voetgangers

waarbij er rekening wordt gehouden met hun looproutes bij het overstappen.
· Ook op de routes naar het Hoppinpunt moet er een verhoogde verkeersveiligheid voor

zwakke weggebruikers zijn.

Sociale veiligheid:
· Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn.
· De aanwezigheid van andere functies kan zorgen voor de essentiële sociale controle.
· Een doordachte groene inkleding kan eveneens bijdragen aan de sociale veiligheid.
· Ook vuilbakken zijn cruciaal om zwerfvuil tegen te gaan.
· Het Hoppinpunt wordt met een bepaalde regelmaat schoongemaakt.

Verblijfskwaliteit:
· Hoppinpunten moeten een aangename publieke verblijfsruimte en ontmoetingsplaats zijn.
· Ontmoetingsruimten met zitmogelijkheden, overdekte ruimte(n) om te schuilen, een groene

omgeving, … verhogen de verblijfskwaliteit van een Hoppinpunt.
· De grootte van deze verblijfsruimte hangt samen met het niveau van het Hoppinpunt.

Klimaatadaptieve inrichting:
· Parkeervakken, voet- en wandelpaden, pleinen… bij heraanleg voorzien van

waterdoorlaadbare materialen
· Bestaande groen zo veel mogelijk behouden en uitbreiden

2.2.2.5 Ontwikkeling

Het laatste thema binnen de prestatie-eisen gaat over de ontwikkeling die
mogelijk is rond een Hoppinpunt. Deze mobiliteitsknopen kunnen kansen
creëren tot verdere ruimtelijke ontwikkeling. Op sommige locaties kan die
ontwikkeling wenselijk zijn om het vervoerpotentieel te verhogen, maar
tegelijkertijd kan het ook af te raden zijn op andere plaatsen. In het kader van
de Unieke Verantwoordingsnota doen de voorkeursoplossingen geen
uitspraken over dit thema.



Overzicht minimumvereisten en aanbevelingen per type Hoppinpunt
Interregionaal Regionaal Lokaal Buurt

Mobiliteitsaanbod
Minimumvereisten volgens BVR
Parkeerplaatsen indien nodig, waarbij er aangepaste en voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden voorzien X X X X

Fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatsefietsen X X X X

Regulier openbaar vervoer X X X

Deelvoertuigen
X (indien

geen VoM)
Aanbevelingen
Vervoer op maat X X X

Een wijd gamma aan fietsenstallingen, overdekte fietsenstalling en bewaking- best zo dicht
mogelijk bij perrons. Nietjes of bij plaatsgebrek hoog-laagrekken. X X

Kwalitatieve en diefstalveilige fietsenstallingen- best zo dicht mogelijk bij perrons. Bij
voorkeur nietjes. X X

Deelsteps of deelfietsen X X
Deelwagens X X X
Fietskluizen X X
Fietsherstelpunt X X
Oplaadpunten wagen X X X X
Kiss en Ride X X
Vaste taxistandplaatsen (indien in stadskern) X
Voorbehouden parkeerplaats voor Flexvervoer (indien van toepassing) X X X
Diensten
Aanbevelingen

Ticketautomaat X X
Loket X
Inpandige wachtruimte, comfortabele zitmogelijkheden, drank- en eetmogelijkheden,
sanitair, postbus, lockers, vergaderruimte, verdeelpunt voor kinderwagens,
drinkwatervoorziening, gratis wifi en oplaadpunt voor smartphones X
Overdekte zitmogelijkheid met drank en eetopties en een krantenwinkel X
Zitplaatsen beschut tegen regen en wind, met eventueel eet- en drankgelegenheden en
een krantenwinkel X X
Pakketautomaat X X X X
Oriëntatie
Minimumvereisten volgens BVR
Hoppinzuil X X X X

Analoge informatie aanwezige vervoersmodi en reservatie- en betaalmogelijkheden X X X X
Real-Time informatie OV X
Merkarchitectuur X X X X
Aanbevelingen
Eenduidige naamgeving X X X X
Duidelijke zichtbaarheid in straatbeeld X X X X
Leesbare inrichting en logische ruimtelijke opbouw X X X X
Signalisatie naar verschillende vervoersmodi X X
Ruimtelijke integratie
Minimumvereisten volgens BVR
Goed toegankelijk voor alle gebruikers X X X X
Toegankelijke haltes en perrons X X X X
Aanbevelingen
Goed bereikbaar vanuit verschillende richtingen X X X X
Alle vervoerswijzen op wandelafstand X X X X
STO(E)P-principe X X X X
Conflictarme omgeving X X X X
Voldoende verlicht X X X X
Vuilbakken X X X X
Aangename publieke verblijfsruimte X X X X



2.3 Financiering

2.3.1 Hoppinpunten langs gemeentewegen

Voorwaarden tot subsidie
Voor een Hoppinpunt op gronden waar de gemeente beheerder is, kan zij subsidie ontvangen voor de
inrichting van het Hoppinpunt.
Deze subsidie is enkel van toepassing voor de aanleg of heraanleg van mobipunten geïntegreerd in het
regionale mobiliteitsplan of van buurtmobipunten op basis van de nabijheidslogica.

De subsidie wordt voorzien voor de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de
aannemer (hierbij inbegrepen de kosten voor de aanleg van fietsenstallingen en de infrastructuur om
data-uitwisseling mogelijk te maken). Als de gemeente de werken zelf uitvoert zijn de kosten van de
gebruikte materialen subsidiabel. Ook de kosten voor studie en ontwerp zijn subsidiabel.
Met akkoord van de projectstuurgroep kunnen per Hoppinpunt verschillende subsidieaanvragen
ingediend worden met het oog op de aanleg of herinrichting ervan. Over de volledige looptijd van een
lokale bestuursperiode mag de som van de subsidiebedragen van die verschillende aanvragen het
maximumbedrag voor het Hoppinpunt niet overschrijden.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan volgende voorwaarden voldoen:
- Herkenbaarheid

De merkarchitectuur Hoppin wordt toegepast waardoor het mobipunt visueel herkenbaar is voor
de reiziger. De Hoppinhuisstijl is een kwaliteitslabel en kan alleen gebruikt worden als het
mobipunt toegankelijk is en een minimale uitrusting heeft.

- Toegankelijkheid
Het mobipunt is toegankelijk voor alle gebruikers, voor alle gebruikers, met of zonder beperking,
ongeacht leeftijd en omstandigheden, zodat iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie kan
verplaatsen. De informatiedragers op het mobipunt zijn leesbaar voor alle gebruikers.

- Minimale uitrusting
Het mobipunt is minimaal uitgerust met fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen
(bv. bakfietsen), informatiedragers en infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken.
Indien er parkeerplaatsen voorzien zijn op het mobipunt dienen er eveneens aangepaste en
voorbehouden plaatsen te zijn voor personen met een handicap

- Integratie Regionaal Mobiliteitsplan
Het mobipunt is geïntegreerd in het regionaal mobiliteitsplan, behalve buurtmobipunten op basis
van nabijheidslogica waarover een gemeente autonoom kan beslissen.

- Data-uitwisseling met Mobiliteitscentrale
Er wordt ingestaan voor de data-uitwisseling van en naar de Mobiliteitscentrale om reizigers te
informeren. Het uitrustingsniveau wordt meegedeeld aan de Mobiliteitscentrale.

- Gemeente is beheerder van de infrastructuur
Op het moment van de toekenning van de subsidie moet de gemeente beheerder zijn van de
gesubsidieerde infrastructuur, hetzij als eigenaar, hetzij op basis van een
samenwerkingsovereenkomst met een derde partij

- Goedkeuring Projectstuurgroep
Alle Hoppinpunten die gesubsidieerd worden dienen voor goedkeuring steeds voorgelegd te
worden aan de projectstuurgroep, ongeacht de geraamde kostprijs.

- Vergunningen
Het beschikt over de nodige vergunningen

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes, die bediend worden door kern- of aanvullend net, kan
de gemeente zich ook beroepen op de subsidies die werden beschikbaar gesteld in het kader van het
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele en tactiele



geleiding. Indien een halte toegankelijk wordt aangelegd, zowel voor personen met een motorische
als voor personen met een visuele beperking, wordt hiervoor een forfaitaire subsidie van 5000€/halte
voorzien. Indien een halte reeds toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking, maar nog
niet voor personen met een visuele beperking, wordt een forfaitaire subsidie van 650€/halte voorzien.

Zaken die niet subsidiabel zijn via het BVR Mobipunten kunnen wel via een andere weg (bv
gesubsidieerde halteaccommodatie of subsidie toegankelijkheid)  aangevraagd worden. De subsidies
kunnen worden gecombineerd met andere subsidies, het subsidiebedrag ikv mobipunten wordt
beperkt tot het verschil tussen de andere subsidie en deze.

Subsidie
Voor interregionale mobipunten bedraagt de subsidie altijd 50% van de kostprijs, tenzij die kostprijs
hoger ligt dan €1.000.000. Dan wordt de subsidie beperkt tot €500.000.

Voor de regionale mobipunten bedraagt de subsidie eveneens altijd 50% van de kostprijs, tenzij die
kostprijs hoger ligt dan €500.000. Dan wordt de subsidie beperkt tot €250.000.

Voor lokale en buurtmobipunten bedraagt de subsidie altijd 100%, tenzij de kostprijs meer is dan
respectievelijk €50.000 en €25.000, dan wordt de subsidie beperkt tot dit bedrag.

De kostprijs wordt bepaald op basis van het inschrijvingsbedrag voor de werken, verminderd met de
niet-subsidiabele kosten.

Categorie mobipunt Subsidiepercentage Maximumbedrag
Interregionaal mobipunt 50% 500.000 euro
Regionaal mobipunt 50% 250.000 euro
Lokaal mobipunt 100% 50.000 euro
Buurtmobipunt 100% 25.000 euro

Figuur 2-8: Subsidiepercentage per categorie Hoppinpunt

Wat is subsidiabel via het BVR Mobipunten (16 juli 2021 – nog definitief goed te keuren)?
- Kosten voor studie en ontwerp
- Leveren en plaatsen van fietsenstallingen, al dan niet overdekt. Dit omvat ook fietskluizen en fiets

lockers.
- Laadpalen
- Aanleg van infrastructuur voor data-uitwisseling, inclusief aanpassing aan nutsleidingen die er mee

gepaard gaan
- Leveren en plaatsen van Hoppinzuil
- De kosten verbonden aan specifieke uitrustingen die de toegankelijkheid van het Hoppinpunt

verbeteren voor alle gebruikers
- De levering en de aanplanting van het groen binnen de bebouwde kom
- Alle infrastructurele werken behalve voetpaden (uitz toegankelijkheidstegels), groenaanleg buiten

bebouwde kom, straatmeubilair, schuilhuisjes, nutsleidingen en DWA-riolering
- Bij werken in eigen beheer: kosten van de gebruikte materialen

Wat is  niet subsidiabel via het BVR Mobipunten?
- Voetpaden
- Straatmeubilair met uitzondering van fietsenstallingen, laadpalen en Hoppinzuil
- Groen en verfraaiingskosten buiten bebouwde kom
- Aanleg van nutsleidingen en riolering behalve infrastructuur data-uitwisseling
- Schuilhuisjes voor het geregeld vervoer



- Kosten grondverwerving
- Onderhoud

Infrastructuur voor vervoer op maat die binnen het contract tussen de vervoersautoriteit en de VOM-
aanbieder valt (bv. docking stations deelfietsen) zijn eveneens niet subsidiabel via het BVR mobipunten
maar vallen onder het budget van vervoer op maat. Deze infrastructuur wordt immers specifiek voor
deze deelmobiliteit-aanbieder geplaatst en wordt terug weggehaald eens het contract afloopt.

Het BVR van juli 2021 doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring.
Voorlopig worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) BVR beoordeeld. Op
vlak van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als
subsidiabel. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het
referentiekader zijn.

2.3.2 Hoppinpunten langs gewestwegen
Ook de aanleg van Hoppinpunten langs gewestwegen moet gebeuren volgens de kwaliteitseisen
vermeld in het BVR. Voor de inrichting ervan is de wegbeheerder, Agentschap Wegen en verkeer
(AWV), initiatiefnemer. Maar in specifieke gevallen kunnen ook andere actoren initiatiefnemer zijn.

De financiering van Hoppinpunten langs gewestwegen gebeurt via het geïntegreerd
investeringsprogramma (GIP). Daarnaast kan de initiatiefnemer middelen bekomen uit het
Combimobiliteitsfonds mits goedkeuring van de minister. Hiervoor is per jaar 5 miljoen euro voorzien.
Concreet betekent dit dat het gewest instaat voor alle kosten, behalve de volgende kosten:
- Levering, plaatsing en onderhoud van nieuwe voetpaden
- Straatmeubilair, exclusief standaardfietsenstallingen (indien de gemeente daartoe geen beroep

doet op gesubsidieerde halte-infrastructuur)
- Schuilhuisjes, eventueel te financieren via de gesubsidieerde schuilhuisjes
- Riolering

De Hoppinzuil wordt niet als straatmeubilair beschouwd, wat betekent dat AWV op gewestwegen deze
taak en kost opneemt. Ook het toegankelijk maken van bushaltes langs gewestwegen valt onder de
taken van AWV. Wat onder standaard fietsenstalling wordt verstaan is op vandaag niet duidelijk.
Omvat dit ook de aanleg van de ondergrond en de overkapping? AWV vraagt dit intern na.

Er dient te worden opgemerkt dat een Hoppinpunt soms ingericht worden langs een gewestweg, maar
(deels) op grond van de gemeente. Indien het financiële zwaartepunt van de werken dan op het
domein van de gemeente ligt, kan worden gewerkt met een samengevoegde opdracht waarbij de
gemeente als aanbestedende overheid wordt aangeduid. Daarnaast is het ook mogelijk voor de
gemeente om subsidies aan te vragen voor subsidiabele ingrepen die op gronden in hun beheer
gebeuren.

2.3.3 Hoppinpunten op grond van derden
Wordt een mobipunt gerealiseerd op grond die eigendom is van een derde partij, dan zijn de
vervolgstappen vergelijkbaar met een mobipunt op gemeentelijk domein. Belangrijk is wel dat er
voorafgaand een beheersovereenkomst moet afgesloten worden tussen gemeente en eigenaar. De
subsidie voor het mobipunt wordt immers aan de gemeente betaald.

Het is uiteraard sterk aan te bevelen dat voor Hoppinpunten die door gemeenten (of private partijen)
worden aangelegd zonder subsidie te ontvangen van dMOW (departement mobiliteit en openbare
werken), ook de kwaliteitseisen uit dit BVR worden opgevolgd.



3 OVERZICHT HOPPINPUNTEN

In dit deel wordt elk Hoppinpunt afzonderlijk besproken aan de hand van een situering en een
beknopte planningscontext. Vervolgens wordt de ruimtelijke en verkeerskundige context
geanalyseerd. Op die manier wordt gekeken welke zaken aanwezig zijn in de huidige situatie en welke
verbeteringen of aanvullingen er nog dienen te gebeuren om het Hoppinpunt kwalitatief uit te
bouwen. Hierbij worden een aantal elementen expliciet benoemd als minimumvereisten terwijl
andere eerder een aanvullende rol spelen en als aanbevelingen worden vermeld.
Het programma van eisen wordt toegepast voor de betrokken locaties, waarbij op basis van het GRB
per locatie een voorkeursinrichting wordt uitgewerkt, met daaraan gekoppeld een kostenraming.

Overzicht Hoppinpunten vanuit aanbod Vervoer op Maat

Locaties van Hoppinpunten met deelfietsen vanuit Vervoer op Maat

Figuur 3-1: Hoppinpunten met deelfietsen vanuit VoM vervoerregio Kortrijk



Typering Hoppinpunten
In kader van dit schetsontwerp komen er vier type Hoppinpunten voor.

• Type 1: Hoppinpunten waarvoor er reeds een ontwerpopdracht lopende is, bijvoorbeeld in een
ruimere context. Dat is het geval voor een aantal stations waar herinrichtingsprojecten lopende
zijn, evenals Hoppinpunten gelegen langs wegen waarvoor een herinrichtingsstudie lopende of
gepland is. Voor deze types van Hoppinpunten wordt in deze unieke verantwoordingsnota (UVN)
een voorstel uitgewerkt voor de inrichting op korte termijn ifv de operationalisatie van de
deelfietsen, evenals een programma van eisen als ondersteunende leidraad voor de lange
termijn inrichting.
Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen type 1a waar aanleg is gepland op korte of
middellange termijn en type 1b waarbij de heraanleg nog even op zich zal laten wachten en de
inrichting op korte termijn minder wordt gezien als een tijdelijke inrichting, waardoor een
uitgebreider aanbod aan voorzieningen is opgenomen in het voorkeursontwerp.

• Type 2: Hoppinpunten die reeds in 2021 of 2022 voorzien zijn om heringericht te worden
(waarvan dus concrete uitvoeringsplannen bestaan of waar deze reeds worden uitgevoerd). Voor
deze locaties wordt op korte termijn bekeken waar de deelfietsen gestald kunnen worden als
tijdelijke locatie in de werfsituatie. Ook hier wordt, voor zover nog mogelijk in het
planningsproces een programma van eisen uitgewerkt voor de toekomstige inrichting.

• Type 3: Hoppinpunten waarvoor nog geen ontwerpinitiatieven bestaan, maar wel aanpassingen
nodig zijn.

• Type 4: Hoppinpunten met beperkte aanpassingen. Dit zijn veelal stations waar bijkomende
deelfietsen van de VVR worden geplaatst of locaties die recent heringericht zijn.

Locatie Type

Hoppinpunt Avelgem Station Type 4
Hoppinpunt Harelbeke Industriezone Harelbeke Zuid Type 3
Hoppinpunt Harelbeke Station Type 1b
Hoppinpunt Kortrijk Bissegem Type 3
Hoppinpunt Kortrijk Evolis Type 1b
Hoppinpunt Kortrijk Heuleplaats Type 4
Hoppinpunt Kortrijk Hoog Kortrijk Type 1b
Hoppinpunt Kortrijk Sint-Jansput Type 3
Hoppinpunt Kortrijk Station Type 1a
Hoppinpunt Kuurne Centrum Type 2
Hoppinpunt Kuurne Industriezone De Waak Type 3
Hoppinpunt Menen Lauweplaats Type 2
Hoppinpunt Menen Station Type 3
Hoppinpunt Waregem Industriezone Waregem/Anzegem Type 1b
Hoppinpunt Waregem Station Type 4
Hoppinpunt Wervik Station Type 3
Hoppinpunt Wevelgem Industriezone Gullegem/Moorsele Type 2
Hoppinpunt Wevelgem Station Type 3
Hoppinpunt Wevelgem Vliegveld/Wevelgem Zuid Type 1b
Hoppinpunt Zwevegem Centrum Type 3



Afspraken uitwerking van voorkeursoplossingen

Fietsenstallingen voor deelfietsen vanuit vervoer op maat

Bij bushaltes langs een gemeente of gewestweg wordt het fietsrek voorzien door de gemeente of
AWV. In de kostenraming wordt telkens een kostprijs opgenomen voor de fietsenstallingen voor de
deelfietsen. Zodra de aanbieder gekend is, is er de mogelijkheid dat de aanbieder zal in staan voor de
fietsenstallingen vanuit het aanbod VoM.

Deelfietsen vanuit vervoer op maat aan stations NMBS

Voor de Hoppinpunten gelegen aan een station worden de deelfietsen vanuit het vervoer op maat bij
voorkeur voorzien in de bestaande fietsenstallingen die het dichtst bij de toegang tot de perrons
gelegen zijn. Bij capaciteitstekort van de fietsenstallingen voor gewone fietsen, zal NMBS bekijken of
uitbreiding van de stallingen mogelijk is. In deze unieke verantwoordingsnota is uitgegaan van de
afgesproken mogelijke locaties voor de deelfietsen op basis van overleg met de NMBS.

Er moet echter rekening gehouden worden met de exclusiviteitsovereenkomst met Blue Mobility.
Indien de exclusiviteit van Blue-Mobility vervalt of indien Blue-Mobility akkoord gaat kunnen de
deelfietsen worden voorzien naast de bestaande stallingen.
Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden moet een alternatieve locatie worden voorzien
op openbaar domein of op domein van de NMBS binnen de kleine wegenis. Deze alternatieve locatie
is steeds aangegeven in de voorkeursontwerpen indien van toepassing.

Haltes voor Vervoer op Maat

Er wordt uitgegaan van halteren aan de reguliere bushalte voor het VoM. Het specifieke karakter van
het VOM vraagt echter soms een alternatieve halte-locatie:
- Soms is halteren op de reguliere halte niet wenselijk ifv het niet hinderen van de doorstroming van

de reguliere buslijnen.
- Verder moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het vervoer op maat mogelijks niet

met een bus zal worden uitgevoerd en deze, afhankelijk van het uiteindelijke type voertuig,
bijgevolg niet aan het busperron zal kunnen halteren. Zo kunnen de deuren van een taxi
bijvoorbeeld niet geopend worden aan een verhoogde halte.

De gewenste of alternatieve (indien voertuigtype halteren aan toegankelijke bushalte niet toestaat)
locatie voor het halteren van het VoM zal verder besproken moeten worden eens de aanbieder en het
type voertuig is gekend. De mogelijke locatie naast de reguliere bushaltes is aangegeven op de
voorkeursontwerpen  Vanuit het ontwerp BVR halte is aangegeven dat een halte voor VoM minimaal
moet uitgerust zijn met een haltepaal of deel uitmaken van een mobipunt. De interne exploitant van
het VoM staat in voor de plaatsing en onderhoud.  Bij een Hoppinpunt kan de Hoppinzuil het haltebord
vervangen voor VoM haltes.

Toegankelijke halte-inrichting

In het BRV mobipunten(16 juli 2021) is als een minimumvereiste het toegankelijk zijn van de haltes
voorzien.

Uit aangepast BVR (art. 5) :
De concrete maatregelen m.b.t. leesbaarheid, signalisatie, looproutes en geleiding voor
blinden en slechtzienden,... worden in ontwerprichtlijnen (bestaande documenten zoals
de beleidsvisie, vademecum toegankelijk publiek domein, vademecum fietsvoorzieningen,
huisstijlgids Hoppin, Bushaltegids...) opgenomen. Het Masterplan Toegankelijkheid, dat



door de Vlaamse Regering op 2 april 2021 werd goedgekeurd(VR 2021 0204
DOC.0367/1BIS - DOC.0367/2 - DOC.03673BIS), zal hiervoor als leidraad dienen.
Dit artikel put zich niet uit in specifieke richtlijnen inzake toegankelijkheid per type
Hoppinpunt maar biedt wel de mogelijkheid aan de minister om nadere richtlijnen en
regels op te stellen in verband met de inrichting en toegankelijkheid van Hoppinpunten.

In deze UVN is dit geïnterpreteerd op volgende manier:
Voor bestaande haltes is uitgegaan van de indeling van de toegankelijkheid van de haltes op basis van
de website van De Lijn. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen toegankelijk voor mensen met
een motorische beperking, toegankelijk voor mensen met een motorische beperking mits assistentie
en toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Figuur 3-2 Overzicht definities toegankelijke haltes uit Masterplan toegankelijkheid.

In het aangepaste BVR van 16 juli 2021 worden toegankelijke haltes gedefinieerd als haltes die zowel
toegankelijk zijn voor  mensen met een motorische beperking als mensen met een visuele beperking.
Haltes die toegankelijk zijn mits assistentie worden als niet toegankelijk gezien.

Hoppinzuil

Het BVR mobipunten (16 juli 2021) gaat uit van een merkarchitectuur met een Hoppinzuil. In deze UVN
is uitgegaan van een analoge zuil op lokale en een digitale op interregionale of regionale
Hoppinpunten.

De kostprijs van die zuil is momenteel nog niet eenduidig daar dit op heden nog vaak maatwerk is. De
Hoppinzuil kan bekomen worden door afname bij vzw Mobipunt. In de toekomst zal AWV een



raamcontract in de markt zetten voor de Hoppinzuil langs gewestwegen. De optie wordt onderzocht
om gemeenten de mogelijkheid te geven hiervan af te nemen.
Tot slot staat het de gemeenten vrij om zelf een aanbieder van Hoppinzuil vast te leggen: dit kan op
basis van de Hoppin-huisstijlgids een opdracht in de markt zetten of via Mobipunt vzw.

In de kostenraming is uitgegaan van € 7 200 voor een grote analoge zuil met verlichting tot € 10 000
voor een grote digitale zuil met verlichting. Deze kostenraming is inclusief plaatsing en aansluiting.
Voor de aansluiting is uitgegaan van het voorzien van ca10 tot 15m kabel naar de meterkast (voor
zowel analoge als digitale zuil ifv verlichting en datavoorzieningen). Niet inbegrepen is de
wederkerende kost van de dataverbinding voor de digitale zuil. Naast deze grote analoge en digitale
zuilen is er ook de mogelijkheid om een kleine analoge zuil te voorzien. Deze wordt ingeschat op een
2 400€ inclusief plaatsing.

Tijdelijke inrichting en uniforme branding over regio

In de regio is het project Tripod opgestart in opdracht van de intercommunale Leiedal. Het project
voorziet een ontwerp van infrastructuur die geplaatst kan worden bij de inrichting van mobipunten.
De infrastructuur heeft een uniforme lay-out die herkenbaar moet zijn in het straatbeeld van de regio.
Interessant is dat de infrastructuur gemakkelijk verplaatsbaar is en zo van dienst kan zijn bij de tijdelijke
inrichtingen van mobipunten die nadien op een andere locatie zullen voorzien worden of die verder
zullen uitgebouwd worden.

Dit project is momenteel lopende en meer informatie zou in het najaar 2021 beschikbaar zijn.
Meer informatie: https://www.leiedal.be/tripod-ii-mobipunten. Mogelijke kostprijzen zijn daarom
niet opgenomen.

@Bron:  www. Leiedal.be

Kostenraming

Voor elk Hoppinpunt is een inschatting gemaakt van de investeringskosten. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen de minimumvereisten (volgens BVR mobipunten) en de aanbevelingen. Daarnaast is
een inschatting gemaakt van de subsidies die mogelijk zijn binnen het BVR mobipunten en de verdeling
tussen de verschillende actoren.

Voor aanbevelingen zoals postpakketautomaat, ticketautomaat, drankautomaat, … is geen kostprijs
ingeschat gezien dit meestal een huurcontract met plaatsing door de eigenaar omvat.

Mogelijke onvoorziene werken of kleine aanpassingen worden opgevangen door het voorzien van een
percentage van 10% voor diverse kosten.



Overzicht legende voorkeursoplossing
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3.1 AVELGEM STATION

3.1.1 Situering en type Hoppinpunt

Het regionaal Hoppinpunt “Avelgem station” is gelegen aan het voormalige treinstation van Avelgem.
Avelgem situeert zich ten zuidoosten van Kortrijk, langs de Schelde tegen de grens met de provincie
Oost-Vlaanderen. Het stationsgebouw en -plein doen nu dienst als een belangrijk busstation.

Dit mobipunt heeft een belangrijke rol voor het zuidelijke deel van de vervoerregio en wordt
uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Deze omgeving is recent heringericht tot een toegankelijke
en conflictarme omgeving. Dit Hoppinpunt van type 4 vraagt nog slechts enkele aanpassingen.

3.1.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Avelgem station is gelegen vlak naast de fietssnelweg F45 (tussen Kortrijk, Avelgem, Oudenaarde en
De Pinte). Langsheen de F45 kan ook worden aangetakt op de F374 Zwevegem – Waregem. Iets
verderop, langs de Doorniksesteenweg, loopt een functionele fietsroute.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net (bron: De Lijn West-
Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM
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Wegencategorisering

bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.1.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü drempelloze en obstakelvrije looplijnen
ü verhoogde en met hellingen voorziene bus- en

treinperrons
ü blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
ü informatieverstrekking aanwezig
- rijweg moet gedwarst worden tussen haltes De

Lijn en fietsenstallingen (beperkte
verkeersintensiteiten)

- geen ticketmogelijkheden
Mobiliteitsdiensten:

ü 40 fietsparkeerplaatsen verspreid over 2
overdekte stallingen (nietjes) op ca. 50 passen
van de bushaltes.

ü 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor
mindervaliden

ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor
elektrische wagens

- geen autodeelplaatsen of deelfietsen
- geen fietsherstelpunt – wel fietsenwinkel op ca.

200m

Comfort:
ü schuilhuisjes met zitplaatsen aan de perrons
ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen bijkomende wachtvoorzieningen (toilet,

kiosk,…)
Ruimtelijke Integratie

ü ingericht volgens STO(E)P-principe en
conflictarme omgeving

ü voldoende sociale controle en camerabewaking
aan fietsenstalling

ü verschillende aanvullende functies in omgeving
ü vernieuwde omgeving met verzorgd uiterlijk
ü Snelheidsregime: 30 km/u
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Schets bestaande toestand @bron: Geopunt en gemeente Avelgem, 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
vlot en veilig bereikbaar maken. De stationsomgeving is recent heringericht tot een conflictarme
omgeving met een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Ten oosten van
het stationsgebouw, nabij de fietsenstalling, zijn er zitbanken aanwezig met voldoende groen. Er zijn
blindegeleidetegels aanwezig op de oversteekpunten.

@ fotoreportage gemeente Avelgem 2021 @fotoreportage gemeente Avelgem 2021

Fiets
In de directe omgeving van het Hoppinpunt bevinden zich twee fietsenstallingen, aan de oostelijke  en
westelijke zijde van het stationsgebouw. De fietsenstalling ten oosten van het stationsgebouw bevindt
zich tussen de bushaltes en de parking. Beide fietsenstallingen zijn bereikbaar via het dubbelrichting
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vrijliggend fietspad (Guldenspoorpad), dat deel uitmaakt van de fietssnelweg F45 (tussen Kortrijk en
De Pinte).

@fotoreportage gemeente Avelgem
2021

@fotoreportage gemeente Avelgem
2021

@fotoreportage gemeente Avelgem
2021

Openbaar vervoer
De busperrons zijn rondom het oude stationsgebouw gelegen. De perrons zijn verhoogd aangelegd,
voorzien van blindegeleiding en beschikken over schuilhuisjes. Het perron aan de Yzerwegstraat, aan
de voorzijde van het station tegenover de Stationsstraat, heeft een zitbank en een vuilbak. Het is in de
bestaande toestand de belangrijkste opstaphalte richting Kortrijk en Waregem. De Lijn geeft aan dat
in functie van het herbekijken van de perronindeling naar de toekomst toe de belangrijkste lijnen zullen
stoppen aan de achterzijde van het station.

@fotoreportage gemeente Avelgem 2021 @fotoreportage gemeente Avelgem 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Waregem–Vichte-Anzegem-
Avelgem

AN (op zondag
door VoM)

60’ 85

Kooigem-Spiere-Avelgem-
Anzegem-Waregem

FN functioneel 87

Kortrijk-Zwevegem-Heestert-
Avelgem (segment: Soetens
Molen – Avelgem)

KN B 30’ 91

Kortrijk-Zwevegem-Vichte-
Otegem-Avelgem

FN functioneel 92

Oudenaarde-Kluisbergen-
Avelgem

AN 60’ 65

Oudenaarde-Kerkhove-Avelgem FN functioneel 66
Ronse-Avelgem FN functioneel 68

Tabel 3-1 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Avelgem Station OV-plan 2021

Auto
Ten oosten van het stationsgebouw is er een parking voorzien waarbij twee plaatsen voorbehouden
zijn voor mindervaliden en twee plaatsen met oplaadpunten voor elektrische wagens. Deze parking
doet deels dienst als bewoners- en bezoekersparking voor de handel in de omgeving en wordt ook
gebruikt als een Kiss & Ride. Langs de Yzerwegstraat zijn er, ter hoogte van de bebouwing, meerdere
langse parkeerplaatsen aanwezig. Het Hoppinpunt is gelegen in een 30 km/u-zone.

@fotoreportage gemeente Avelgem 2021 @fotoreportage gemeente Avelgem 2021

Diensten
In het stationsgebouw is er het Gemeentelijk Atelier voor Visuele Kunsten en het Rode Kruis. Rondom
het Hoppinpunt bevinden zich meerdere winkels, zoals een fietswinkel, maar geen horeca.
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3.1.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze
locatie recent heraangelegd werd.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbindingen*

- VoM vast*
Fiets - stallingen voor 5 deelfietsen (5

gewone fietsen).Te voorzien in
bestaande stalling (ten oosten van
stationsgebouw).

- fietsenstallingen voor private fietsen*
- 1 nietje voor buitenmaatse fietsen

- wijd gamma aan overdekte en bewaakte
fietsenstallingen*

Auto - 2 parkeerplaatsen mindervaliden * - twee (elektrische) deelwagens
- oplaadpunt elektrische wagens  (2 plaatsen)*
- Kiss & Ride: het afzetten en ophalen gebeurt

momenteel op de parking. Avelgem geeft aan
dat er geen nood is om hier een Kiss en Ride te
voorzien.

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op de busperrons* - overdekte zitmogelijkheid. Zitbank is voorzien

in schuilhuisjes voor meest gebruikte richting. *
- naar de toekomst toe geeft De Lijn aan dat

de halte aan de belangrijkste lijnen zullen
halteren aan de achterzijde van het station.
Aanbeveling voor plaatsen zitbank.

Aanvullende diensten - pakketautomaat
- ticketautomaat: de exacte locatie dient

bekeken te worden met De Lijn, mogelijks
wordt deze op het andere busperron voorzien.

- Fietskluis: de bestaande overdekte
fietsenstallingen zijn bewaakt aan de hand van
camera’s maar niet afsluitbaar

- fietsherstelpaal
- eet- en drankvoorziening

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil – bij voorkeur digitaal. In

eerste instantie opteert Avelgem voor
een analoge zuil gezien het niet
wenselijk is opbraakwerken te doen
na de recente heraanleg.

Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Toegankelijke busperrons, verhoogd

met schuine hellingen en afgewerkt
met blindegeleidetegels*

Tabel 3-2: Voorkeursoplossing Hoppinpunt Avelgem Station
* bestaande voorzieningen

De halte Avelgem station heeft een functie binnen het VoM. Bij voorkeur halteren de VoM-voertuigen
aan de bestaande toegankelijke bushaltes van De Lijn, afspraken hierrond moeten nog worden
gemaakt. Indien door het type van voertuig het niet mogelijk is te halteren aan de verhoogde halte is
in het voorkeursontwerp de locatie aangegeven van een mogelijke alternatieve VoM-halte.
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3.1.5 Kostenraming
Avelgem station is een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 250.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten vanuit het BVR
mobipunten indien een subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de
aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-infrastructuur van De lijn met een subsidie van
75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en fietsenstalling.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring.
Voorlopig worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR
beoordeeld. Op vlak van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet
opgenomen als subsidiabel. Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop
de feitelijke subsidieaanvraag wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het
‘nieuwe’ BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente

(excl BTW)

Deel subsidie
mogelijk (excl

BTW)

Minimumvereisten

 Hoppinzuil - type groot analoog (incl plaatsing en funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 3.600,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#2 BM nietjes) 340,00€ 340,00€ 170,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 754,00€ 754,00€ 377,00€

8.294,00€ 8.294,00€ 4.147,00€

Markeringen parkeerplaatsen elektrische deelwagens (# 2 - volledige oppervlakte) 1.100,00€ 1.100,00€ 550,00€

Zitbank bushalte achterkant station (# 1) 180,00€ 180,00€

Verkeersbord elektrische deelwagens (#2) 460,00€ 460,00€

Laadpaal elektrische wagens 4.500,00€ 4.500,00€ 2.250,00€

Fietskluis (ca. 25m² 8 a 10 fietsen) 6.250,00€ 6.250,00€ 3.125,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 250,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 1.299,00€ 1.299,00€ 649,50€

14.289,00€ 14.289,00€ 6.824,50€

HOPPIN Avelgem station

Aanbevelingen
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3.1.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
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3.2 HARELBEKE INDUSTRIEZONE HARELBEKE-ZUID

3.2.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt Industriezone Harelbeke-Zuid is gelegen nabij de bushaltes ‘Kortrijk
Katoenspinnerij’. Busperrons situeren zich aan het kruispunt van de Spinnerijstraat met het Steentje
en de Venetiëlaan. Deze laatste is een belangrijke toegangsweg richting het industrieterrein
Harelbeke-Stasegem.

De omgeving van het kruispunt werd recent heraangelegd. Hierbij werden onder meer de busperrons
verhoogd aangelegd, een nieuwe fietsoversteek gerealiseerd, de bestaande fietspaden
opgewaardeerd, een nieuwe parkeerstrook aangelegd in de Venetiëlaan, de omgeving vergroend, etc.

Dit mobipunt is gecategoriseerd als type 3, wat wil zeggen dat er nog geen ontwerpinitiatieven
bestaan, maar er wel aanpassingen nodig zijn voor de uitbouw van het Hoppinpunt.

3.2.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het Hoppinpunt loopt de bovenlokale functionele fietsroute tussen Harelbeke en
Zwevegem. Deze BFF-route takt in het zuiden, via het Steentje, aan op de fietssnelweg F374 (tussen
Waregem en Zwevegem).

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-
Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)
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3.2.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü verhoogde en met hellingen voorziene busperrons
ü informatieverstrekking aanwezig
- geen drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen.

Oversteek Spinnerijstraat is aandachtspunt
- geen blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
- geen ticketmogelijkheden
Mobiliteitsdiensten:
- geen fietsparkeerplaatsen aanwezig in de huidige

toestand op openbaar domein (wel bij bedrijven)
- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen autodeelplaatsen en fietsdeelplaatsen
- geen parkeerplaatsen voorbehouden voor

mindervaliden en geen parkeerplaatsen met
oplaadpunten voor elektrische wagens

Comfort:
ü er is een schuilhuisje aanwezig
ü goede verlichting
- geen zitplaatsen aanwezig op de perrons
- geen andere inpandige of overdekte wachtruimte in

de omgeving
- onvoldoende vuilnisbakken
- geen extra voorzieningen bij de wachtruimte
Ruimtelijke Integratie
ü voldoende sociale veiligheid
ü aanvullende functies (frituur) aanwezig in de

omgeving
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe en geen

conflictarme omgeving

Plannen heraanleg kruispunt, gemeente Harelbeke (Sweco)
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Te Voet
De omgeving van dit Hoppinpunt werd recent heraangelegd. Er is geen voetpad aanwezig ten westen
van het kruispunt in de Spinnerijstraat. Ten oosten van het kruispunt in de Spinnerijstraat is er een
nauw voetpad aanwezig. Ten noorden (Venetiëlaan) en ten zuiden (Steentje) is er wel een voetpad
aanwezig. Er is geen zebrapad aanwezig op het kruispunt van deze straten.

fotoreportage stad Harelbeke, 2021 Figuur 3-3: fotoreportage stad Harelbeke, 2021

Fiets
Het Hoppinpunt is bereikbaar via vrijliggende fietspaden met een rode coating (rondom het kruispunt).
De rode coating werd doorgetrokken over het kruispunt.  Er zijn momenteel geen openbare
fietsenstallingen aanwezig.

Figuur 3-4: fotoreportage stad Harelbeke, 2021 Figuur 3-5: fotoreportage stad Harelbeke, 2021

Openbaar vervoer
De verhoogde busperrons werden recent heraangelegd, waarbij de fietspaden achter de bushalte
afbuigen. De bushaltes ‘Kortrijk Katoenspinnerij’ zijn voor beide rijrichtingen voorzien in de
Spinnerijstraat, tegenover frituur Terminus. Deze wachtruimte op deze busperrons is heel smal.  De
haltes zijn toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, niet voor mensen met een visuele
beperking.
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Figuur 3-6: fotoreportage stad Harelbeke, 2021 Figuur 3-7: fotoreportage stad Harelbeke, 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk -
Waregem
(segment: Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk)

AN 30’ 71

Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-Vichte-
Tiegem-Anzegem

FN - 72

Tabel 3-3 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Harelbeke Industriezone Harelbeke-Zuid

Auto
In de Spinnerijstraat zijn er recent aangelegde waterdoorlatende parkeerstroken aanwezig. Ook in ’t
Steentje is parkeren mogelijk op de haakse parkeerstrook. In de Spinnerijstraat is het niet mogelijk om
te parkeren.

De Venetiëlaan is een belangrijke weg die toegang geeft tot het industrieterrein. Het kruispunt werd
recent zo verkeersveilig mogelijk ingericht om conflicten tussen fietsers en aan- en afrijdend
vrachtverkeer te vermijden.

Figuur 3-8: fotoreportage stad Harelbeke, 2021 Figuur 3-9: Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Diensten
Verschillende bedrijven zijn gelegen nabij het Hoppinpunt. Daarnaast is een frituur aanwezig.
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3.2.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
recent heraangelegd werd, waardoor niet alle nice to haves zijn opgenomen (vb. pakketautomaat).

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien

in OV-plan 2021*
Fiets - stallingen voor deelfietsen (5

gewone fietsen)
- stallingen voor private fietsen (6

gewone fietsen)
- 1 nietje voor 2 buitenmaatse

fietsen
Auto - 1 parkeerplaats mindervaliden - oplaadpunt elektrische wagen
Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - Bekijken mogelijkheid

schuilhuisjes nabij busperrons
Aanvullende diensten - pakketautomaat (voorlopig niet

voorzien)
Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - 2 verhoogde en toegankelijke

voetpadhaltes met
blindegeleidetegels.

- De aan te leggen
oversteekvoorzieningen tussen
de bushaltes en het Hoppinpunt
wordt meegegeven als
toekomstig aandachtspunt. Het
kruispunt werd recent
heraangelegd en in de bestaande
toestand is de ruimte te beperkt
voor het voorzien van
volwaardige
oversteekvoorzieningen.

Tabel 3-4: Voorkeursoplossing Hoppinpunt Harelbeke-Industriezone Harelbeke-Zuid

* bestaande voorzieningen
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3.2.5 Kostenraming

Harelbeke Industriezone Harelbeke-Zuid is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de
kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000€.
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit omvat
een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. Daarnaast kan beroep gedaan worden op de gesubsidieerde
halte-infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes
en fietsenstalling.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuwe ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Aanleg verharding rond Hoppinzuil (ca. 10 m²) 1.062,00€ 1.062,00€ 1.062,00€

Haltehavens voorzien van blindegeleidetegels (# 2 perrons) 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling (#5 deelfietsen-  3 nietjes) 510,00€ 510,00€ 510,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#6 fietsen-  3 nietjes) 510,00€ 510,00€ 510,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#1 BM nietje) 170,00€ 170,00€ 170,00€

Markeringen parkeerplaats mindervaliden (# 1 - volledige oppervlakte) 700,00€ 700,00€ 700,00€

Verkeersbord voorbehouden plaats mindervaliden (#1) 230,00€ 230,00€

Diversen (10%) (aansluiting nutsleidingen, onvoorziene werken,….) 1.588,20€ 1.588,20€ 1.565,20€

17.470,20€ 17.470,20€ 17.217,20€

Overkapping fietsenstalling (35m²) 6.300,00€ 6.300,00€ 6.300,00€

Vernieuwen verharding voor fietsenstallingen (35 m²) 1.062,00€ 1.062,00€ 1.062,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje per halte (# 2 - type A (274x150)) 3.400,00€ 3.400,00€
Markeringen parkeerplaatsen elektrische deelwagens (# 2 - volledige
oppervlakte)

1.100,00€ 1.100,00€ 1.100,00€

Verkeersbord elektrische deelwagens (#2) 460,00€ 460,00€

Laadpaal elektrische wagens (#1) 4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€

Diversen (10%) (aansluiting nutsleidingen, onvoorziene werken,….) 1.682,20€ 1.682,20€ 1.296,20€

18.504,20€ 18.504,20€ 14.258,20€

HOPPIN Harelbeke Industriezone Harelbeke-Zuid

Aanbevelingen
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3.2.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Gezien dit Hoppinpunt gelegen is op de grens tussen de gemeentes Kortrijk en Harelbeke moeten
afspraken worden gemaakt voor wie trekker is voor de verdere uitwerking.
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3.3 HARELBEKE STATION

3.3.1 Situering en type Hoppinpunt

Het regionaal Hoppinpunt is gelegen aan de voorzijde van het station van Harelbeke. Deze stad is
gelegen langsheen de Leieband, tussen Waregem en Kortrijk.
Dit station wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. De voorzijde van de stationsomgeving
langsheen de Noordstraat werd recent vernieuwd volgens het STO(e)P-principe.

Er wordt samen met Infrabel een nieuw masterplan opgemaakt van de stationsomgeving op lange
termijn. Bij de heraanleg van de stationsomgeving zal ook de inrichting als Hoppinpunt worden
opgenomen. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met de zichtbaarheid van het Hoppinpunt en
compactheid van de voorzieningen. Dit mobipunt wordt hierdoor gezien als een type 1b. Gezien de
geplande heraanleg worden louter de reeds bestaande nice to haves opgenomen en de
minimumvereisten in functie van subsidies uitgewerkt.

3.3.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan de achterzijde van het station loopt parallel aan de spoorweg de fietssnelweg (F7) die Gent met
Kortrijk verbindt. Het grootste deel van deze fietssnelweg is tussen Waregem en Kortrijk echter nog
niet volledig gerealiseerd. Er lopen geen bovenlokale functionele fietsroutes langsheen het
Hoppinpunt.

Figuur 3-10: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.
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Figuur 3-11: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron:
De Lijn West-Vlaanderen)

Figuur 3-12: Openbaar vervoerplan 2021 –VoM

Wegencategorisering

Figuur 3-13: bestaande wegencategorisering (bron: NGI
Wegenregister 2020)

3.3.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü veilige looplijnen
ü ticketmogelijkheden en informatieverstrekking aanwezig
ü adequate blindengeleiding aan oversteekplaatsen
ü met hellingen voorziene busperrons
ü toegankelijke treinperrons (vernieuwd in 2013)
- geen blindengeleiding aan busperrons
- geen verhoogde busperrons
- geen drempelloze, obstakelvrije looplijnen
Comfort:
ü er zijn schuilhuisjes en zitplaatsen aanwezig op elk perron
ü vrij toegankelijke inpandige wachtruimte in het station. Het

station is echter niet altijd open.
ü extra voorzieningen bij de wachtruimte (drankautomaten,

zitplaatsen,…)
ü voldoende vuilnisbakken
ü goede verlichting
Ruimtelijke Integratie
ü ingericht volgens STO(E)P-principe
ü voldoende sociale veiligheid
ü aanvullende functies (de post en horeca) aanwezig in de

omgeving
- geen conflictarme omgeving: de straat moet overgestoken

worden voor de bushaltes
- snelheidsregime: 50 km/u

Mobiliteitsdiensten:
ü 224 hoog-lage overdekte fietsparkeerplaatsen in de

omgeving
ü overdekte plaats voor de stalling van brommers en moto’s
ü gros van de fietsen op circa 75 passen van het dichtstbijzijnde

perron
ü 3 deelwagens op een 100-tal passen van het dichtstbijzijnde

perron en een 30-tal passen van de dichtstbijzijnde
fietsenstalling

ü 12 deelfietsen op circa 75 passen van het dichtstbijzijnde
perron

ü 1 parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden aan de
voorzijde van het station, 2 op de iets verder gelegen parking
in de Zuidstraat en 1 op de langsparkeerplaats in het begin
van de Tuinstraat.

ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische
wagens, waarvan 1 aan de zijde van de hoofdingang van het
station en 1 aan de achterzijde (Tuinstraat 38).

- onder normale omstandigheden is er een tekort aan
fietsenstallingen

- de fietsenstallingen zijn overdekt maar niet beveiligd
- geen fietsherstelpunt aanwezig
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Schets bestaande toestand  - Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig bereikbaar maken. Aan de linker- en rechterzijde van het stationsgebouw zijn er ruime pleinen
die dienstdoen als circulatie- en verblijfsruimte voor voetgangers.

Google Maps, geraadpleegd juli 2021 Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Er zijn geen zitbanken aanwezig op de pleinen maar er is wel een inpandige wachtruimte in het station
en de schuilhuisjes op de busperrons beschikken over zitbanken en vuilnisbakken. Aan de achterzijde
van het station is er een voetgangerstunnel die toegang geeft tot de sporen en het stationsgebouw
aan de voorzijde.
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Fiets
Ter hoogte van het station delen de fietsers de weg met gemotoriseerde voertuigen. Aan de
achterzijde van het station, in de Zuidstraat, zijn er aan beide zijden verouderde fietssuggestiestroken.
Aan de voorzijde bevinden zich aan beide zijden van het stationsgebouw fietsenstallingen op de
pleinen. Ook aan de achterzijde van het station zijn er fietsenstallingen. De 12 bluebikes bevinden zich
onder de luifel op het plein ten westen van het stationsgebouw.

 Google Maps, geraadpleegd juli 2021 Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Openbaar vervoer
Het station van Harelbeke is gelegen op de spoorlijn 75 (Gent – Moeskroen). Volgende treinen halteren
te Harelbeke: IC-trein Antwerpen – Gent – Lille Flandres, IC-trein Welkenraedt – Brussel – Gent –
Kortrijk en de L-trein Mechelen – Gent – Kortrijk. De treinperrons zijn toegankelijk.

Voor het stationsgebouw is er een middeneiland aan het Stationsplein, waar de bushaltes op gelegen
zijn. Aan elke zijde kan een bus halteren op de rijbaan. De haltes zijn voorzien van helling maar niet
voorzien van blindegeleidetegels en niet verhoogd aangelegd en dus enkel toegankelijk voor personen
met een motorische beperking mits assistentie. De oversteek naar de haltes toe is voorzien van
blindegeleidetegels. Op het middeneiland kunnen reizigers schuilen onder het schuilhuisje en wachten
op een zitbank. Verder zijn er vuilnisbakken en een informatiebord aanwezig.

Google Maps, geraadpleegd juli 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Kuurne-Harelbeke-Hulste
(segment: Kuurne-Harelbeke station)

KN B 30’ 51

Kortrijk-Kuurne-Harelbeke-Hulste
(segment: Harelbeke station-Hulste)

AN 60’ 51

Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk
(segment: Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk)

AN 30’ 71

Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-Vichte-
Tiegem-Anzegem

FN functioneel 72

Tabel 3-5 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Harelbeke Station OV-plan 2021

Auto
Achter de fietsenstalling is in de Noordstraat, parallel aan de spoorlijn, een parking aanwezig met
dwarse parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen het dichtst bij de fietsenstalling zijn voorzien van een
elektrische laadpaal. Één plaats ter hoogte van deze laadpaal is voorbehouden voor een elektrische
deelwagen, de overige plaats is een publiek laadpunt.
Een parkeerplaats voor mindervaliden bevindt zich tussen het stationsgebouw en de fietsenstalling.
De Kiss en Ride zone bevindt zich in de Noordstraat pal voor de hoofdingang van het station.

Er worden in het najaar 2021 twee parkeerplaatsen voor niet-elektrische deelwagens (Cambio)
ingericht aan de tunnel onder de sporen. Vooraan de langse parkeerstrook in Gaverstraat (zijde
bibliotheek) zullen de eerste twee parkeerplaatsen voorbehouden worden voor de twee deelwagens.

Aan de achterzijde van het station is er verderop in de Zuidstraat een gratis parking aanwezig, waarbij
er twee mindervalideplaatsen aanwezig zijn, het dichtst bij de onderdoorgang van de sporen en de
rechtstreekse trap tot op het perron.  Verder is er een laadpaal voor het opladen van private wagens
aanwezig op het adres Zuidstraat 38. In de toekomst zal een bijkomende laadpaal aan de achterzijde
van het station worden geplaatst ter hoogte van de stationsparking of geïntegreerd worden in een
nieuw project dat zal inzetten op elektrische deelwagens.
Snelheidsregime in de omgeving van het station is 50 km/u.

Google Maps, geraadpleegd juli 2021 Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt. Deze
bestaan uit horecazaken, een Bpost kantoor, een apotheek en andere winkels. In het station zelf is er
een loket, een ticketautomaat en een toilet aanwezig.
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3.3.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er een
masterplan in opmaak is voor de heraanleg van de stationsomgeving. Hierdoor worden niet alle
aanbevelingen opgenomen. Zo worden er op korte termijn het voorzien van fietskluizen en een
fietsherstelpunt of -herstelpaal niet aanbevolen.

Op vandaag zijn de busperrons aan de voorzijde niet volledig toegankelijk aangelegd. Gezien een
masterplan in opmaak is geeft de gemeente aan op korte termijn geen significante
infrastructuurwerken aan de busperrons te zullen uitvoeren. Toegankelijke haltes zullen worden
voorzien bij uitvoering van het masterplan.  Door het ontbreken van toegankelijke bushaltes is het niet
mogelijk om subsidies aan te vragen binnen het BVR mobipunten. De minimumvereisten voor deze
locatie hierdoor zijn enkel de noodzakelijke aanpassingen voor het invoeren van de deelfietsen vanuit
VoM en de invoering van het openbaarvervoernet 2021.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbindingen*
Fiets - 10 stallingen voor deelfietsen (5 gewone

+ 5 elektrische fietsen) – in bestaande
fietsenstallingen

- stallingen buitenmaatse fietsen in overdekte
bewaakte fietsenstalling aan voorzijde*

- wijd gamma aan overdekte fietsenstallingen*
- beveiligde fietsenstallingen of fietskluizen –

gezien de geplande herinrichting wordt dit op
korte termijn niet voorzien.

- stallingen voor buitenmaatse fietsen aan de
achterzijde – gezien de geplande herinrichting
wordt dit op korte termijn niet voorzien.

Auto - 1 parkeerplaats voor mindervaliden aan de
voorzijde*

- oplaadvoorziening voor 1 elektrische
deelwagen en 1 elektrische wagen aan de
voorzijde*

- 2 deelwagens (Cambio) aan de achterzijde van
het station (Gaversstraat)*

- Kiss & ride*
Aanvulling diensten
Aanvullende
diensten

- postpakketautomaat: gezien de geplande
herinrichting en de nabijheid van het
postkantoor (zo’n 150m) wordt dit op korte
termijn niet voorzien.

- loket en ticketautomaat*
- fietsherstelpunt of -paal - gezien de geplande

herinrichting wordt dit op korte termijn niet
voorzien.

Aanvulling oriëntatie
Informatie-
verstrekking

- informatiedrager = Hoppinzuil
- data-uitwisseling = Hoppinzuil

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - digitaal
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke busperrons: op vandaag

zijn enkel mist assistentie aan de
voorzijde. Het toegankelijk maken van de
busperrons is voorzien binnen het
masterplan van de stationsomgeving.

- nieuwe haltehaven  met haltepaal als
bufferlocatie aan de voorzijde van het
station.

Tabel 3-6: Voorkeursoplossing Hoppinpunt Harelbeke Station
* bestaande voorzieningen
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De locaties voor de deelfietsen is gelegen binnen de overeenkomst kleine wegenis. Hierdoor is geen
alternatieve locatie opgenomen in voorkeursontwerp voor ingeval Blue Mobility niet afziet van de
exclusiviteit op deze locatie.

3.3.5 Kostenraming

Harelbeke station is een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 250.000€. De bestaande bushaltes zijn op vandaag niet volledig toegankelijk
aangelegd. Zonder aanpassing van deze haltes is het aanvragen van subsidies vanuit het BVR
mobipunten niet mogelijk.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten en de
aanbevelingen.

Er kan beroep gedaan worden op de gesubsidieerde halte-infrastructuur van De lijn met een subsidie
van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en fietsenstalling.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet) 10.000,00€ 10.000,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil (ca. 45m) 1.500,00€ 1.500,00€
Inplanten tijdelijke niet toegankelijke halte met haltepaal (schilderen
halte, weghalen paaltjes en  voorzien haltepaal) 2.200,00€ 2.200,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 1.370,00€ 685,00€

15.070,00€ 14.385,00€ -€

HOPPIN Harelbeke station



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 55

3.3.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn

Op lange termijn is de verdere uitbouw van een regionaal Hoppinpunt gewenst, binnen het kader van
de masterplanning voor de herinrichting van de stationsomgeving.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor dit regionale Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbinding
Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen – ook aan
achterzijde van station

- deelfietsen
- een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking- best zo
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of
bij plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

- (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen
- Kiss&ride
- Fietkluizen indien geen bewaakte

fietsenstalling
- Fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

 Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes en perrons

(zowel voor mensen met motorische
als visuele beperking)

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STO(e)P-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

Tabel 3-7: Programma van eisen regionaal Hoppinpunt
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3.3.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Overleg met NMBS en De Lijn voor verder uitwerken van de plannen voor de aanpassingen (vb

aansluitingen datakabel, bijkomende bushalte, …). Indien noodzakelijk opmaken
samenwerkingsovereenkomst voor uitvoeren van de werken.

- Navragen bij Blue-Mobility en NMBS of kan worden afgeweken van exclusiviteit voor Blue Bike en
er toestemming is voor het plaatsen van de deelfietsen in de bestaande stallingen van de NMBS.
Indien mogelijk bespreken van mogelijke concessiekosten.

In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Dit zal worden opgenomen in het masterplan. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar
de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de
projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de
projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het
Hoppinpunt.
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3.4 KORTRIJK BISSEGEM STATION

3.4.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt is gelegen aan het station van Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk. Het
station is gelegen langsheen de spoorlijn Kortrijk-Ieper en situeert zich ten westen van het centrum
van Kortrijk. Het Hoppinpunt wordt aan de voorzijde van het station uitgebouwd als een lokaal punt.

De stationsomgeving met het mobipunt van type 3 kent op middellange termijn nog geen
ontwerpinitiatieven. In de ruime omgeving zijn binnen het stadsvernieuwingsproject Konnector
verschillende projecten gepland in Bissegem. Er zijn echter wel aanpassingen nodig voor de uitbouw
van het Hoppinpunt.

3.4.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het station kruisen de bovenlokale fietsroute tussen Gullegem en Marke en de geplande
fietssnelweg F375 (Kortrijk-Menen) elkaar. De geplande fietssnelweg loopt parallel aan de spoorlijn.

Figuur 3-14: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-15: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-
Vlaanderen)
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Wegencategorisering

Figuur 3-16: bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.4.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü obstakelvrije looplijnen
ü ticketmogelijkheden en informatieverstrekking

(NMBS) aanwezig
- nog niet alle looplijnen zijn drempelloos
- geen ticketmogelijkheden De Lijn
Mobiliteitsdiensten:
ü 52 fietsparkeerplaatsen aan kop van parking NMBS -

hoog-laagrekken, waarvan 25 overkapt op ca.50 meter
van perrons.

ü 7 wielbuigers (niet overkapt) naast stationsgebouw
ü 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden
ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische

wagens
ü locatie is geselecteerd als Hub voor Back-to-Many

deelfietssysteem stad Kortrijk (Donckey Republic)
- geen bushalte aan station
- geen deelwagens aanwezig

Comfort:
ü schuilhuisjes  met zitplaatsen  aanwezig op perrons
ü voldoende verlichting (nog geen LED)
ü voldoende vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet, inpandige

wachtruimte…
Ruimtelijke Integratie
ü aanvullende functies aanwezig in ruime omgeving
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe –

fietsenrekken gespreid
- beperkte sociale controle door beperkte zichtbaarheid

aan parking NMBS en fietsenstallingen
- niet compact aangelegd waardoor een

oversteekbeweging gemaakt moet worden tussen de
treinperrons en de fietsenstalling aan parking NMBS

- snelheidsregime: 50km/u
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Figuur 3-17: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig bereikbaar maken. De voetpaden zijn echter relatief smal.

@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021 @ fotoreportage stad Kortrijk, 2021

Fiets
In de directe omgeving van het station zijn er verschillende soorten fietsenstallingen. Ter hoogte van
de parking van de NMBS zijn er zowel overdekte als niet-overdekte fietsenstallingen. Ten oosten van
het voormalig stationsgebouw zijn er wielbuigers.

De Gullegemsesteenweg heeft aan weerszijden fietssuggestiestroken. Aan het Vlaswaagplein delen
fietsers de weg met gemotoriseerde voertuigen.
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@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021 @ fotoreportage stad Kortrijk, 2021

Openbaar vervoer
Het station van Bissegem is gelegen op de spoorlijn 69 (Kortrijk – Poperinge). Bissegem wordt bediend
door de IC-trein Antwerpen – Gent – Kortrijk – Poperinge (1/u), de P-trein Schaarbeek – Brussel –
Poperinge en de P-trein Kortrijk – Poperinge. De treinperrons zijn niet verhoogd aangelegd.

De bushaltes ‘Bissegem station’ bevinden zich niet aan het Hoppinpunt, maar ten noorden van het
station in de Gullegemsesteenweg. Ze zijn op een wandelafstand van zo’n 250m van de treinperrons
gelegen. Beide haltes zijn voorzien van een haltepaal en niet toegankelijk aangelegd. De halte richting
het station beschikt tevens over een schuilhuisje en een vuilbak.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijn weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijn wordt ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Bissegem
(Bissegem Plaats-
Tientjesstraat)

AN 30’ 4

Tabel 3-8 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Bissegem Station OV-plan 2021
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Auto
Ten westen van het stationsgebouw is er de parking Vlaswaagplein, met onder meer twee
parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden. In het Vlaswaagplein is er voor het
stationsgebouw een parkeerstrook met dwarse parkeerplaatsen die gericht zijn op het stallen van
wagens voor bewoners. In deze strook bevindt zich eveneens een parkeerplaats voor mindervaliden.
Verder bevinden zich naast de wielbuigers drie plaatsen met laadpunten voor elektrische wagens. Vlak
aan het stationsgebouw bevinden zich bovendien twee plaatsen die voorzien zijn om kort te parkeren
(maximum 30 minuten).

@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Rondom het Hopppinpunt zijn er vooral horecazaken zoals een frituur, restaurant en café, nachtwinkel
etc. terug te vinden. Ten westen van het stationsgebouw is er een ticketautomaat.
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3.4.4 Afwegen mogelijke oplossingsrichtingen

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten
en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze
locatie een tijdelijke invulling is, waardoor niet alle nice to haves zijn opgenomen.  De Stad geeft aan
dat een heraanleg op termijn nodig is (timing nog niet gekend). Focus ligt nu op de inpassing van de
deelfietsen vanuit het VoM.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien in

OV-plan 2021*
Fiets - 4 nietjes voor 8 deelfietsen (3

elektrische fietsen en 5 gewone
fietsen)

- 1 nietje voor 2 buitenmaatse
fietsen

- uitbreiding overdekte fietsenstalling
voor het stallen van gewone fietsen

Auto - 2 bestaande parkeerplaatsen voor
mindervaliden*

- oplaadpunt voor 2 elektrische
deelwagens

- oplaadpunt voor private elektrische
wagens*

- Kiss & Ride vlak aan het
stationsgebouw (2 plaatsen
kortparkeren aanwezig) *

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op de treinperrons*

- schuilhuisjes aan busperrons
Aanvullende diensten - pakketautomaat: mogelijkheid naar de

toekomst toe, locatie nog te bepalen
Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - De bushaltes, gelegen op ca. 200m

van het Hoppinpunt, langsheen de
Gullegemsesteenweg moeten
aangelegd worden als
toegankelijke uitstulpende
voetpadhaltes aan weerszijden.

- Looplijnen tussen bushaltes en
Hoppinpunt moeten integraal
toegankelijk zijn en voorzien
worden van blindengeleiding.

- Uitbreiden verharding voetpad ter
hoogte van hoek Gullegemsesteenweg
en Vlaswaagplein (locatie deelfietsen)
voor beter comfort.

- Verplaatsen bushaltes richting
overweg. De stad Kortrijk bekijkt deze
mogelijkheid binnen het masterplan
voor de stationsomgeving van
Bissegem.

Tabel 3-9 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kortrijk Bissegem Station
* bestaande voorzieningen
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Afgewogen voorstellen:
- Locatie A: In de bestaande stallingen van de NMBS of in nieuwe bijkomende stallingen naast de

bestaande stallingen van de NMBS. Gezien de beperkte zichtbaarheid en oversteekbeweging van
de Gullegemsesteenweg is deze optie niet weerhouden.

- Locatie B: Op de parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt Vlaswaagplein met de
Gullegemsesteenweg.
Op basis van bovenstaande minimumvereisten en aanbevelingen is het plan op de volgende pagina
opgemaakt voor de locatie B in functie van de inrichting van het Hoppinpunt op korte termijn bij
opstart van de deelfietsen vanuit VoM. De stad Kortrijk geeft aan dat voor de realisatie van
bepaalde aanbevelingen eerst verder onderzoek noodzakelijk is. Deze zijn dan ook nog niet
opgenomen op het plan om te voorzien op korte termijn (evenals in de kostenraming):
- De stad Kortrijk is mogelijke locaties voor pakketautomaten aan het bekijken. De focus ligt in

eerste instantie op de centrumomgeving. Op termijn kan een pakketautomaat zeker een
meerwaarde betekenen op deze locatie. De juiste inplanting van een pakketautomaat moet
grondig worden bekeken en is daarom nog niet meegenomen in de plannen op korte termijn.

- Voorzien laadpaal elektrische deelwagens op parkeerplaatsen naast deelfietsen
- Opschuiven van de mindervalideplaatsen ifv uitbreiding van de overdekte fietsenstalling op

parking NMBS

Opmerking: De locatie B  was in eerste instantie naar voren gekomen als voorkeurslocatie tussen de
stad Kortrijk en de verschillende partijen en is dan ook verder uitgewerkt op vlak van ontwerpschets
en kostenraming.
Na interne afstemming binnen de stadsdiensten is een nieuwe locatie naar voren gekomen als
voorkeurslocatie gezien de wens van de stad om de voorzieningen te bundelen op 1 locatie.
Verdere uitwerking en raming van deze locatie is nog uit te werken.

- Locatie C: De stad Kortrijk geeft aan de voorkeur te hebben voor het bundelen van de
voorzieningen op 1 locatie. Dit wordt gezien langsheen de sporen naast het station door een
optimalisatie van de bestaande oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.  Op de zone
waar nu parkeerplaatsen zijn voor elektrische wagen en enkele fietsenstallingen kan door een
optimalisatie van de ruimte op korte termijn stallingen voor de deelfietsen en parkeerplaatsen
voor elektrische wagens worden voorzien. Op lange termijn kunnen ook elektrische deelwagen
een mogelijkheid zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om het voetpad aan de zijde van het station
te verbreden.

Figuur 3-18 Afgewogen locaties (Bron luchtfoto: google maps)
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3.4.5 Kostenraming

Bissegem station is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt, conform de oplossing voor locatie B, wordt weergegeven
in onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen. Het
Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies aan
te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor deze
subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Een raming van de uiteindelijke voorkeurslocatie, locatie C, is nog uit te werken in een verder proces.

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit
omvat een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. Daarnaast kan beroep gedaan worden op de
gesubsidieerde halte-infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing
van schuilhuisjes en fietsenstalling.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling deelfietsen  (#4 nietjes - 8 fietsen) 680,00€ 680,00€ 680,00€
Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen (#2 BM nietjes - 4
fietsen)

340,00€ 340,00€ 340,00€

Omvormen bestaande haltes naar toegankelijke halte op de rijbaan (#2) 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€

Voorzien blindegeleiding aan zebrapaden (# 2 oversteken) 984,40€ 984,40€ 984,40€

Aanpassingen boordstenen en markeren zebrapad aan Rijmsnoerstraat. 1.230,00€ 1.230,00€ 1.230,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 4.093,44€ 4.093,44€ 4.093,44€

45.027,84€ 45.027,84€ -€ 45.027,84€

Uitbreiden voetpad ifv stalling deelfietsen VoM (50m²) 5.310,00€ 5.310,00€ 5.310,00€

Overkapping fietsenstalling deelfietsen (20m²) 3.600,00€ 3.600,00€ 3.600,00€

Markeringen parkeerplaatsen elektrische deelwagens (# 2 - volledige oppervlakte) 1.100,00€ 1.100,00€ 1.100,00€

Verkeersbord elektrische deelwagens (#2) 460,00€ 460,00€

Laadpaal elektrische wagens 4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€
Verplaatsen 2 verkeersborden mindervalideplaatsen aan voorzijde (parking
NMBS)

460,00€ 460,00€

Markering 2 parkeerplaatsen mindervaliden aan voorzijde (parking NMBS -
volledige oppervlakte)

1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling uitbreiding private fietsen  (#5 nietjes - 10 fietsen) 850,00€ 850,00€ 850,00€

Overkapping fietsenstalling uitbreiding private fietsen (35m²) 6.300,00€ 6.300,00€ 6.300,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 2.408,00€ 2.408,00€ -€ 2.316,00€

26.488,00€ 26.488,00€ -€ 25.476,00€
xxxx     Nog  te bevestigen wie in zal staan voor deze kosten

70.503,84€
50.000,00€

HOPPIN Kortrijk Bissegem Station

Aanbevelingen

OPMERKING:: Onderdelen waarvoor subsidies mogelijk zijn zijn groter dan het maximaal mogelijk bedrag van de subsidies

Posten waar subsidies voor mogelijk zijn
Maximale bedrag van mogelijke subsidies



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 66

Indien geen subsidies worden aangevraagd zijn de Hoppinzuil, aanleg toegankelijk bushalte en de
fietsenstallingen voor buitenmaatse fietsen mindervaliden geen minimumvereiste. Dan ligt de focus
op de voorzieningen ifv de deelfietsen vanuit het vervoer op maat.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuwe BVR van juli
2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als
subsidiabel. Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke
subsidieaanvraag wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’
BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.4.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

De voorkeurslocatie, locatie C, moet nog verder worden uitgewerkt op vlak van plannen en
kostenraming. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen
worden aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief
van de wegbeheerder.
Eenmaal goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis van de ontwerpschets van het
Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het Hoppinpunt. Hierbij is
overleg met NMBS voor het verder uitwerken van de aanpassingen (vb aansluitingen datakabel,
uitbreiden fietsenstalling NMBS, …) noodzakelijk. Indien noodzakelijk moet een
samenwerkingsovereenkomst voor uitvoeren van de werken worden opgemaakt.

Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Afspraken maken tussen stad en NMBS wie zal instaan voor kosten voor uitbreiding fietsenstalling

( in kostenraming in het rood opgenomen).

In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Analoog geldt hier dat indien naar de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd de
plannen moeten worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder. De
wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen in
kader van de realisatie van het Hoppinpunt.
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3.5 KORTRIJK EVOLIS

3.5.1 Situering en type Hoppinpunt
Het regionaal Hoppinpunt “Kortrijk Evolis” is gelegen in het oosten van Kortrijk, nabij het op- en
afrittencomplex Kortrijk-Oost van de E17.  De site Evolis is in volle ontwikkeling en de studie met
betrekking tot herinrichting van de N8 is uitgeschreven. Door de vele geplande ontwikkelingen is de
gewenste locatie van het regionale Hoppinpunt op lange termijn nog te bekijken. Een integrale
benadering is hierbij belangrijk evenals een koppeling met de uitbreiding en mogelijke opwaardering
van de carpoolparking.

Op korte termijn wordt een lokaal Hoppinpunt van type 1b voorzien aan de bushaltes ‘Kortrijk
Autosnelweg E17’.  Gezien de studie voor de geplande heraanleg en de vele ontwikkelingen in deze
omgeving wordt in deze UVN een voorstel uitgewerkt voor de inrichting op korte termijn ifv de
operationalisatie van de deelfietsen. Daarnaast is een programma van eisen als ondersteunende
leidraad voor de lange termijn inrichting uitgewerkt.

3.5.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het Hoppinpunt lopen op vandaag geen fietssnelwegen maar wel bovenlokale fietsroutes.
De bovenlokale fietsroute volgt de N8. Hierbij is de geplande heraanleg van de N8 een verbeterde
ontsluiting voorzien, evenals een fietstunnel onder de N8 ifv aansluiting met de bedrijvenzone Evolis
en de fietssnelweg langs het kanaal.

Figuur 3-19: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-20: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Figuur 3-21: bestaande wegencategorisering (bron: NGI
Wegenregister 2020)
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3.5.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü obstakelvrije, veilige en drempelloze looplijnen in

zeer directe omgeving
ü informatieverstrekking  aanwezig
ü adequate blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
- busperrons zijn niet verhoogd, met een helling

ernaartoe
- oversteekbaarheid N8 naar Evolis is een

aandachtspunt: dubbelstrooksrotonde met
fietsers uit de voorrang

- geen ticketmogelijkheden aanwezig
Mobiliteitsdiensten:

ü twee plaatsen voor elektrische wagens op
carpoolparking aanwezig

- geen fietsparkeerplaatsen aanwezig, met
uitzondering van de carpoolparking Kortrijk-Oost
(84 parkeerplaatsen – 20 fietsplaatsen)

- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen deelwagens aanwezig
- geen deelfietsen aanwezig ter hoogte halte. De

carpoolparking Kortrijk-Oost is geselecteerd als
HUB voor Back-to-Many deelfietssysteem stad
Kortrijk (Donckey Republic)

Comfort:
ü schuilhuisjes  met zitplaatsen  aanwezig op

perrons
- geen overige (vrij toegankelijke) overdekte

wachtruimte
- onvoldoende sterke verlichting en onvoldoende

vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet,

inpandige wachtruimte…
Ruimtelijke Integratie

- niet ingericht volgens STO(E)P-principe
- beperkte sociale controle
- geen aanvullende functies aanwezig in ruime

omgeving
- bushaltes liggen op een 150 meter van de

fietsenstallingen en oplaadpunten op de
carpoolparking

- snelheidsregime 50km/u

Figuur 3-22: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er nauwelijks veilige voetpaden en veilige oversteekplaatsen aanwezig.
De bushaltes zijn vanaf de carpoolparking moeilijk bereikbaar.
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Google Maps, geraadpleegd september 2021

Fiets
Er zijn zeer weinig fietsenstallingen aanwezig in de directe omgeving van het Hoppinpunt. Naast de
bushalte aan de overzijde van café de Lange Munte is er een wielbuiger. Op de carpoolparking is er
een overdekte fietsenstalling. De bushaltes zijn met de fiets bereikbaar via aanliggende en vrijliggende
fietspaden, alsook door de weg te delen met het gemotoriseerd verkeer.

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Openbaar vervoer
De bushaltes ‘Kortrijk autosnelweg E17’ bevinden zich ten zuiden van de rotonde waar de op- en
afritten van de E17 ter hoogte van Kortrijk-Oost samenkomen met de N8. Beide haltes zijn uitgerust
met schuilhuisjes en vuilbakken. De bushaltes zijn niet toegankelijk aangelegd.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijn weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijn wordt ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk-Waregem AN functioneel 70
Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem
(segment: Soetens Molen-Avelgem)

KN B 30’ 91

Kortrijk-Zwevegem-Vichte-Otegem-
Avelgem

AN functioneel 92

Kortrijk-Zwevegem-Sint-Denijs-Helkijn AN functioneel 93
Tabel 3-10 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kortrijk Evolis OV-plan 2021

Voor de halte Kortrijk ‘Autosnelweg E17’ zal er in de toekomst tevens een ontdubbelingshalte ‘Kortrijk Evolis’
voorzien worden voor Lijn 9 (Kortrijk Station – Lange Munte). De halte zal zich in de Roggelaan ter hoogte van de
Watergroep bevinden.

Auto
Er is een (carpool)parking voorzien ten westen van de bushaltes. Op de parking is een laadpaal voor
het opladen van twee elektrische wagens aanwezig.

@ fotoreportage stad Kortrijk 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Rondom het Hoppinpunt is er slechts één horecazaak (Café de Lange Munte).
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3.5.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Kortrijk Evolis is geselecteerd als regionaal Hoppinpunt. Gezien de geplande ontwikkelingen en de
tijdelijke invulling van dit Hoppinpunt wordt op korte termijn dit punt ingericht als een lokaal
Hoppinpunt.
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
een tijdelijke invulling is, waardoor niet alle minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal
Hoppinpunt zijn opgenomen. Op dit moment is er nog geen concrete timing vastgelegd waardoor het
nog onduidelijk is voor welke periode de tijdelijke invulling zal gelden.

Zo worden het voorzien van parkeerplaatsen voor mindervaliden en een oplaadpunt voor elektrische
wagens in de onmiddellijke omgeving van de bushaltes niet onmiddellijk als wenselijk geacht. Ook de
omvorming van beide busperrons tot toegankelijke haltes is op korte termijn niet wenselijk gezien deze
op termijn misschien op een andere locatie voorzien worden.  Op korte termijn wordt de focus gelegd
op het voorzien van de deelfietsen in kader van het VoM, zodat het natransport vanaf de bushaltes
gefaciliteerd kan worden met de fiets.

Gezien het uitbouwen van toegankelijke haltes niet wenslijk is in deze tijdelijke situatie geeft de stad
Kortrijk aan dat er geen subsidies zullen worden aangevraagd voor deze tijdelijke locatie. Dit zal wel
mogelijk zijn voor de uiteindelijke inrichting. Hierdoor wordt enkel het voorzien van openbaar vervoer
en het plaatsen van stallingen voor de deelfietsen gezien als minimumvereisten op deze locatie.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - regionale OV-verbinding is

voorzien in OV-plan 2021*
Fiets - 3 nietjes voor 5 deelfietsen (5

gewone fietsen)
- 3 nietjes voor 5 gewone fietsen
- 1 nietje voor buitenmaatse fietsen

Auto - oplaadpunt voor elektrische wagens
(nog niet voorzien op KT)

- 1 parkeerplaats voor mindervaliden. Er
wordt op korte termijn geen voorzien in
directe omgeving van het Hoppinpunt.

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op de busperrons*
Aanvullende diensten - pakketautomaat: mogelijkheid naar de

toekomst toe, locatie nog te bepalen
Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Mini-Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Mini-Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Mini-Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - verhoogde busperrons met schuine

hellingen en blindegeleidetegels. (nog
niet voorzien op KT)

Tabel 3-11 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kortrijk Evolis
* bestaande voorzieningen
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3.5.5 Kostenraming

Kortrijk Evolis wordt op korte termijn ingericht als een lokaal Hoppinpunt, op lange termijn is een
regionaal Hoppinpunt voorzien.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten.
Gezien het uitbouwen van toegankelijke haltes niet wenslijk is in deze tijdelijke situatie geeft de stad
Kortrijk aan dat er geen subsidies zullen worden aangevraagd. Hierdoor wordt enkel de voorzieningen
voor de deelfietsen vanuit het VoM gezien als minimumvereisten op deze locatie.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel.

In functie van de tijdelijke situatie is de kostprijs opgenomen van een analoge zuil ipv een digitale zuil
zoals voorzien bij regionale Hoppinpunten. Er kan ook worden gewerkt met een kleine hoppinzuil. Deze
komt neer op ca. 2.400€  in plaat van de 7.500€ voor een analoge zuil.

De gemeente geeft aan dat de verplaatsbare infrastructuur, zoals voorzien in het Tripod project van
Leiedal, een mogelijkheid kan bieden voor deze locatie. Deze kostprijs is niet ingeschat in
bovenstaande tabel gezien hier nog geen informatie over beschikbaar is.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)

Minimumvereisten

Leveren en plaatsing fietsenstalling deelfietsen  (#3 nietjes - 5 fietsen) 510,00€ 510,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 51,00€ 51,00€

561,00€ 561,00€

Hoppinzuil - analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#1 BM nietje - 2 fietsen) 170,00€ 170,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling private fietsen  (#3 nietjes - 5 fietsen) 510,00€ 510,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 720,00€ 720,00€

9.100,00€ 9.100,00€

HOPPIN Kortrijk Evolis

Aanbevelingen
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3.5.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn

Voor deze locatie is op korte termijn een beperkt lokaal Hoppinpunt voorzien waarvan de verdere
uitbouw tot regionaal punt  op lange termijn gewenst is. De locatie van het regionale Hoppinpunt ifv
deze regionale ontwikkelingspool moet op lange termijn nog worden onderzocht. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de toekomstvisie voor de verschillende vervoersmodi en verdere
geplande ontwikkelingen.

De Kop van Evolis is in volle ontwikkeling en de heraanleg van de studie met betrekking tot de N8 is
uitgeschreven. Door de vele geplande ontwikkelingen is de gewenste locatie van het Hoppinpunt op
lange termijn nog te bekijken. Een integrale benadering is hierbij belangrijk evenals een koppeling met
de uitbreiding en mogelijke opwaardering van de carpoolparking.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een regionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding -
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen
- Deelfietsen
- Een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking- best zo
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of
bij plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - Parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

-  (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen
- Kiss&ride
- Fietkluizen
- Fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- Analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- Signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- Eenduidige naamgeving
- Duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- Leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - Goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes en perrons

- Goed bereikbaar vanuit
verschillende richtingen

- Alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- Conflictarme omgeving
- Voldoende verlicht
- Vuilbakken
- Aangename publieke verblijfsruimte
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Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Het verplaatsen van openbaar vervoerlijnen is niet eenvoudig. Bijkomende kilometers
hebben een grote impact op vlak van budgetten en reistijden. Stem maximaal af op het
voorziene of geplande openbaarvervoersnetwerk;

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook een veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.5.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
Indien bij de heraanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd
moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder.
De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen
in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.
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3.6 KORTRIJK HEULEPLAATS

3.6.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Heuleplaats” is gelegen in Heule, een deelgemeente ten noordwesten van het
centrum van Kortrijk. Het Hoppinpunt is voorzien ter hoogte van de bushaltes ‘Heule Markt’.

Deze omgeving is recent (in 2017) heringericht tot een toegankelijke en conflictarme omgeving. Dit
Hoppinpunt van type 4 vraagt nog slechts enkele aanpassingen.

3.6.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan het Hoppinpunt komen twee bovenlokale fietsroutes samen. De BFF-route komende van
Lendelede en de BFF-route komende van Gullegem komen samen richting het centrum van Kortrijk.

Figuur 3-23: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-24: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)
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Wegencategorisering

Figuur 3-25: bestaande wegencategorisering (bron: NGI
Wegenregister 2020)
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3.6.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen
ü verhoogde en met hellingen voorziene bus- en treinperrons
ü analoge informatieverstrekking (standaardinfo)
- geen ticketmogelijkheden
Mobiliteitsdiensten:
ü 34 fietsparkeerplaatsen  (nietjes, niet overdekt)  verspreid aan

beide halteperrons
ü geen bestaande deelsystemen of mobiliteitsdiensten aanwezig
ü 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden
ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische wagens
ü deze locatie is geselecteerd als HUB voor Back-to-Many

deelfietssysteem stad Kortrijk (Donckey Republic)
- geen deelwagens aanwezig

Comfort:
ü schuilhuisjes aan beide haltes met

zitplaatsen en overige overdekking in nabije
omgeving

ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet,…
Ruimtelijke Integratie
ü ingericht volgens STO(E)P-principe met

conflictarme omgeving
ü voldoende sociale controle
ü aanvullende functies aanwezig in omgeving
ü recent heraangelegde omgeving in 2017 met

verzorgd uiterlijk
- snelheidsregime 30km/u

Figuur 3-26: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn de voetpaden goed uitgerust met veilige oversteekplaatsen. Ten zuiden
van de Pastoriestraat heeft het Pastorieplein een groene inrichting met zitbanken. Ook het kruispunt
van de Mellestraat en de Pastoriestraat is sinds de herinrichting een nieuw plein met
groenvoorzieningen en een zitbank, evenals iets verderop, ter hoogte van de Sint-Eutropiuskerk. Deze
drie pleinen functioneren als een aangename circulatie- en verblijfsruimte voor voetgangers.
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Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Fiets
In de directe omgeving van dit Hoppinpunt zijn er voldoende fietsenstallingen aanwezig. Er zijn heel
wat nietjes in de directe omgeving van de bushaltes ‘Heule Markt’. Verderop zijn er ook
fietsenstallingen (nietjes) voorzien aan de kerk. Deze worden gebruikt voor deelfietsen Donkey
Republic.
De Pastoriestraat is aangelegd met fietssuggestiestroken aan weerszijden. Voor het gemotoriseerd
verkeer geldt een maximumsnelheid van 30 km/u .

Google Maps, geraadpleegd september 2021 @ fotoreportage stad Kortrijk, 2021

Openbaar vervoer
De bushaltes ‘Heule Markt’ bevinden zich in de Pastoriestraat, ten noorden van de kerk. Beide haltes
zijn toegankelijk aangelegd en uitgerust met schuilhuisjes en vuilbakken.

Google Maps, geraadpleegd september 2021
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De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk station-Heule Markt-Bissegem
Tientjesstraat

AN 30’ 5

Kortrijk-Moorsele-Ledegem KN 60’ 56
Kortrijk-Moorsele Wevelgem KN C 60’ 57
Kortrijk-Heule-Gullegem-Sint-Eloois-
Winkel-Lendelede-Izegem-Ardooie

AN functioneel 61

Tabel 3-12 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kortrijk Heuleplaats OV-plan 2021

Door bundeling van de lijnen 5, 56 en 57 is er een 15’ bediening tussen Kortrijk station en Heule Markt.

Auto
In de directe omgeving van het Hoppinpunt is er een parking ter hoogte van het voormalig
gemeentehuis. Deze parking beschikt over 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden en 2
parkeerplaatsen met laadpunten voor elektrische wagens. Deze 4 plaatsen bevinden zich aan de zijde
van het voormalig gemeentehuis. Iets verderop zijn er ter hoogte van de kerk twee parkeerplaatsen
voor kort parkeren (max. 30 min.).

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er verscheidene voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt.
Vooral aan de Heuleplaats, nabij de kerk zijn er enkele horecazaken. Aan het pastorieplein is er een
buurtbibliotheek en een museum.
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3.6.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
reeds recent heraangelegd is en vele voorzieningen reeds aanwezig zijn.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is

voorzien in OV-plan 2021*
-

Fiets - 4 nietjes* voor 8 deelfietsen
(3 elektrische fietsen en 5
gewone fietsen)

- 1 nietje voor buitenmaatse
fietsen, het buitenste nietje
biedt voldoende ruimte
hiervoor*

- stalling buitenmaatse fietsen:
aanbeveling om lagere beugel te
plaatsen in de toekomst

Auto - 2 parkeerplaatsen
mindervaliden zijn  voorzien*

- er is reeds een oplaadpunt voor 2
parkeerplaatsen voorzien voor
private wagens

- aanbeveling op termijn:
herschikken indeling parking
zodanig dat deelmobiliteit meer
geclusterd wordt ter hoogte van
de ingang van de parking

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - - schuilhuisjes op de busperrons*
Aanvullende diensten - - pakketautomaat: mogelijkheid

naar de toekomst toe, locatie nog
te bepalen

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
-

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog -
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Verhoogd perron, schuine

hellingen en
blindegeleidetegels aan de
busperrons aanwezig*

-

Tabel 3-13 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kortrijk Heuleplaats
* bestaande voorzieningen

Op basis van bovenstaande minimumvereisten en aanbevelingen is volgend plan opgemaakt voor de
inrichting van het Hoppinpunt op korte termijn bij opstart van de deelfietsen vanuit VoM. De stad
Kortrijk geeft aan dat voor de realisatie van bepaalde aanbevelingen eerst verder onderzoek
noodzakelijk is. Deze zijn dan ook nog niet opgenomen op het plan om te voorzien op korte termijn
(evenals in de kostenraming):

- In functie van een compact Hoppinpunt ingericht volgens het stopprincipe kan een herindeling
van de parkeerplekken worden overwogen. Een mogelijk voorstel is het voorzien van een
oplaadpunt voor elektrische deelwagens ter hoogte van het bestaande oplaadpunt met
ernaast dan de oplaadpunten voor private wagens (waar op vandaag parkeerplaatsen
mindervaliden zijn voorzien). De parkeerplekken voor de mindervaliden kunnen dichter bij de
haltes worden voorzien door ze op te schuiven naar de middelste parkeerstrook. Gezien de
recente heraanleg van deze parking is deze herschikking niet opgenomen in de plannen voor
korte termijn.
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Voorstel mogelijke herinrichting – te onderzoeken

- De stad Kortrijk is mogelijke locaties voor pakketautomaten aan het bekijken. De focus ligt in
eerste instantie eerder op de centrumomgeving. Op termijn kan een pakketautomaat zeker
een meerwaarde betekenen op deze locatie. De juiste inplanting van een pakketautomaat
moet grondig worden bekeken en is daarom nog niet meegenomen in de plannen op korte
termijn.

- Verschillende clusters van fietsenstallingen zijn voorzien. Langs de buitenste nietjes van de
verschillende stallingen is voldoende ruimte voorzien voor het stallen van buitenmaatse
fietsen. Op termijn biedt het de aanbeveling om enkele lagere nietjes specifiek geschikt voor
buitenmaatse fietsen te voorzien ifv het gebruiksgemak.
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3.6.5 Kostenraming
Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. Kortrijk Heuleplaats is
een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum
van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen. De posten
waarvoor deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het BVR van juli 2021. Dit
BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig worden
ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) BVR beoordeeld. Op vlak van subsidies
zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel. Welke
posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.6.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Indien bij de heraanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd
moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder.
De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen
in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 20 a 25m) 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 720,00€ 720,00€ 720,00€

8.920,00€ 8.920,00€ #VERW! 8.920,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#2 BM nietjes -
4 fietsen)

340,00€ 340,00€ 340,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 34,00€ 34,00€ 34,00€

374,00€ 374,00€ -€ 374,00€

HOPPIN Kortrijk Heuleplaats

Aanbevelingen  korte termijn



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 86

3.7 KORTRIJK HOOG KORTRIJK

3.7.1 Situering en type Hoppinpunt
Het regionaal Hoppinpunt “Hoog Kortrijk” is gelegen ten zuiden van het Kortrijkse centrum. Hoog
Kortrijk is een grootschalige ontwikkelingspool met bedrijven, scholen, ziekenhuis, expo en nog
vele andere attractiepolen. Deze omgeving is in volle ontwikkeling en verschillende projecten zijn
gepland. Hierdoor is de gewenste locatie van het Hoppinpunt op lange termijn nog te bekijken.

Op korte termijn wordt het Hoppinpunt ingericht ter hoogte van de carpoolparking/P&R in de
President Kennedylaan. Deze is gelegen aan de bushalte ‘Kortrijk Kinepolis Xpo’. De omgeving rond de
President Kennedylaan werd recent heraangelegd. Er zijn geen belangrijke infrastructurele
aanpassingen op korte termijn gepland.

Voor het Hoppinpunt van type 1b wordt de inrichting op korte termijn gezien als een tijdelijke
inrichting. De gewenste locatie voor een regionaal Hoppinpunt naar de toekomst toe moet
geïntegreerd worden bekeken met de overige geplande ontwikkelingen in deze zone. Zo is een
afstemming met onder andere het  Gewestelijk RUP K-R8 en het Gemeentelijk RUP KVK belangrijk.

3.7.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan het Hoppinpunt loopt een BBF-route die verderop aansluit op de bovenlokale fietsroutes richting
Kortrijk, Zwevegem en de gemeenten in het zuiden van de vervoerregio.

Figuur 3-27: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-28: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier
net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Figuur 3-29: Openbaar vervoerplan 2021 –VoM

Wegencategorisering

Figuur 3-30: bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister
2020)
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3.7.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü obstakelvrije, veilige en drempelloze looplijnen in

directe omgeving
ü verhoogde perrons al dan niet met een helling
ü informatieverstrekking aanwezig
- geen adequate blindengeleiding naar perrons of

oversteekplaatsen
- fietspaden buiten de voorrang naast

dubbelstrooksrotonde op route naar Kennedypark.
- geen ticketmogelijkheden
Mobiliteitsdiensten:
ü parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische

wagens op P&R en aan Kinepolis
- geen fietsparkeerplaatsen aanwezig.
- geen parkeerplaatsen voorbehouden voor

mindervaliden
- geen bestaande deelsystemen aanwezig

Comfort:
ü schuilhuisjes  met zitplaatsen  aanwezig op perrons
ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet, inpandige

wachtruimte…
Ruimtelijke Integratie
ü aanvullende functies aanwezig in ruime omgeving

(Kinepolis, Expo, bedrijvencentrum, hogescholen,
ziekenhuis,…)

ü goede oversteekvoorzieningen aanwezig.
Aandachtspunt is oversteken President Kennedylaan,
maar goede oversteekvoorzieningen aanwezig

ü potenties voor uitbreiding mobiliteitsdiensten.
ü de parking en de President Kennedystraat zijn

voldoende verlicht.
- beperkte sociale controle. Groen moet voldoende

worden gesnoeid voor zichtbaarheid.
- Snelheidsregime 50km/u

Figuur 3-31: Google Maps, geraadpleegd februari 2012

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn er goed uitgeruste verhoogde voetpaden met veilige oversteekplaatsen.
Er is een veilige oversteekplaats tussen de Park&Ride parking en de Kinepolis en Xpo, nabij de
bestaande bushaltes ‘Kortrijk (Kinepolis XPO)’. De oversteekplaatsen zijn echter niet voorzien van
blindengeleiding.
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@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021

Fiets
Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig op de P&R of ter hoogte van de bestaande haltes. Langs de
President Kennedylaan zijn er aan beide zijden verhoogde vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van het
zebrapad is er eveneens een veilige fietsoversteek voorzien, die de carpoolparking en bushaltes aan
de overzijde bereikbaar maken.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Openbaar vervoer
De bushaltes ‘Kortrijk Kinepolis XPO’ bevinden zich in de President Kennedylaan, ter hoogte van de
Kinepolis en de Xpo. Beide haltes zijn uitgerust met ruime schuilhuisjes, vuilbakken en haltepalen. De
perrons zijn verhoogd, maar niet voorzien van blindegeleidetegels. Langs de zijde van de Kinepolis is
er een vrije busbedding voorzien.
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Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijn weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijn wordt ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk station-Xpo-AZ Groeninge
Segment Kortrijk Xpo-Az Groeninge

KN A 15’ 1

(semi-) flexgebied Spiere Helkijn VoM Op aanvraag
Tabel 3-14 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kortrijk Hoog Kortrijk OV-plan 2021

Auto
Ten zuiden van het Hoppinpunt is er een ruimte parking. Deze parking fungeert als Park&Ride en
carpoolparking. Er zijn twee parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische wagens. Er zijn geen
parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden in de onmiddellijke omgeving van het punt. Langs de
President Kennedylaan zijn er aan weerszijden betalende parkeerstroken.

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd ten noorden van
het Hoppinpunt. Deze bestaan uit enkele horecazaken verderop in de President Kennedylaan.
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3.7.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze
locatie waarschijnlijk een tijdelijke invulling is, waardoor niet alle nice to haves zijn opgenomen.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale

verbindingen*
-

Fiets - 4 nietjes voor deelfietsen (5
gewone + 3 elektrische fietsen)

- 3 nietjes voor 6 buitenmaatse
fietsen

- wijd gamma aan overdekte en
bewaakte fietsenstallingen (voor 20
fietsen)

Auto - 2 parkeerplaatsen voor
mindervaliden

- oplaadvoorziening elektrische
wagens *

- (elektrische) deelwagens – niet
voorzien in tijdelijke situatie.

- Kiss & ride – niet voorzien in tijdelijke
situatie.

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - - schuilhuisje op de busperrons *

- overdekte zitmogelijkheid met drank-
en eetopties – niet voorzien in
tijdelijke situatie.

Aanvullende diensten - - postpakketautomaat: mogelijkheid
naar de toekomst toe, locatie nog te
bepalen

- ticketautomaat: geen meerwaarde
gezien een ticket voor de P+R tevens
gratis toegang geeft tot een heen- en
weer rit met het openbaar vervoer.

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
-

Herkenbaarheid - Hoppinzuil - digitaal -
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Verhoogde perrons met schuine

hellingen*
- plaatsen blindegeleidetegels

aan zebrapad en busperrons
- Voorzien halte VoM: Gezien de

doorstroming voor lijn 1
cruciaal is, is het niet wenselijk
dat een voertuig VoM halteert
aan de reguliere halte. Er dient
gemonitord te worden of er
steeds voldoende ruimte
beschikbaar is voor het VoM.

-

Tabel 3-15 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Hoog Kortrijk
* bestaande voorzieningen

Op basis van bovenstaande minimumvereisten en aanbevelingen is volgend plan opgemaakt voor de
inrichting van het Hoppinpunt op korte termijn bij opstart van de deelfietsen vanuit VoM. De stad
Kortrijk geeft aan dat voor de realisatie van bepaalde aanbevelingen eerst verder onderzoek
noodzakelijk is. Deze zijn dan ook nog niet opgenomen op het plan om te voorzien op korte termijn
(evenals in de kostenraming):

- In functie van een compact Hoppinpunt ingericht volgens het stopprincipe kan een uitbouw
van de parkeerplekken voor elektrische (deel)wagens worden overwogen. Een mogelijk
voorstel is het voorzien van een oplaadpunt voor elektrische deelwagens ter hoogte van het
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bestaande oplaadpunt met ernaast dan de oplaadpunten voor private wagens. Gezien het lage
gebruik van het bestaande oplaadpunt is de uitbreiding voor elektrische deelwagens niet
opgenomen in de plannen voor korte termijn.

Voorstel mogelijke herinrichting – te onderzoeken

- Het voorzien van een Kiss & Ride zone heeft weinig meerwaarde aangezien er in de omgeving
voldoende mogelijkheden zijn om personen af te zetten en op te halen. Bovendien heeft een
Kiss & Ride zone geen specifieke link met het Hoppinpunt, in tegenstelling tot een Hoppinpunt
aan een stationsomgeving.

- De stad Kortrijk is mogelijke locaties voor een pakketautomaten aan het bekijken. De focus ligt
in eerste instantie eerder op de centrumomgeving. Op termijn kan een pakketautomaat zeker
een meerwaarde betekenen op deze locatie. De juiste inplanting van een pakketautomaat
moet grondig worden bekeken en is daarom nog niet meegenomen in de plannen op korte
termijn.
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3.7.5 Kostenraming

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg. Hierdoor zijn afspraken met AWV noodzakelijk
voor de verdeling van de kosten. In onderstaande tabel is een aanzet gedaan van verdeling op basis
van de bepalingen in het BVR mobipunten.

Onderstaande figuur geeft aan de hand van een blauwe contour weer welke delen van de P&R van het
Hoppinpunt op grond van AWV is gelegen Over dit deel van de P&R is een huurovereenkomst
afgesloten met de stad. Kosten die gerelateerd zijn aan werken die niet op gronden van AWV moeten
worden uitgevoerd, moeten opgenomen worden door de gemeente.

Figuur 3-32 Aanduiding gronden AWV (@AWV)

De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten voor werken op gronden in
beheer van de gemeente (als eigendom of via samenwerkingsovereenkomst). Voor gronden die niet
in eigendom of beheer zijn is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk voor het aanvragen van
subsidies. Hoog Kortrijk is een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten voor de
gemeente subsidieerbaar zijn met een maximum van 250.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.
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Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring.
Voorlopig worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR
beoordeeld. Op vlak van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet
opgenomen als subsidiabel. Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop
de feitelijke subsidieaanvraag wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het
‘nieuwe’ BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet) 10.000,00€ 10.000,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil (ca. 20 à 25m) 1.000,00€ 1.000,00€

2 verkeersborden mindervalideplaatsen 460,00€ 460,00€ 230,00€

Markering 2 parkeerplaatsen mindervaliden 1.500,00€ 1.500,00€ 750,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling deelfietsen  (#3 nietjes - 5 fietsen) 510,00€ 510,00€ 255,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#2 BM nietjes - 4 fietsen) 340,00€ 340,00€ 170,00€

Voorzien blindegeleiding aan oversteekplaats  en haltes 12.000,00€ 12.000,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 2.581,00€ 281,00€ 2.300,00€ 140,50€

28.391,00€ 3.091,00€ 25.300,00€ 1.545,50€

Leveren en plaatsing fietsenstalling private fietsen  (#10 nietjes - 20 fietsen) 1.700,00€ 1.700,00€ 850,00€

Overkapping fietsenstalling (35m²) 6.300,00€ 6.300,00€ 3.150,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 800,00€ 800,00€ 400,00€

8.800,00€ 8.800,00€ -€ 4.400,00€

HOPPIN Kortrijk Hoog Kortrijk

Aanbevelingen
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3.7.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn

Voor deze locatie is op korte termijn een beperkt regionaal Hoppinpunt voorzien waarvan de verdere
uitbouw op lange termijn gewenst is. De locatie van het regionale Hoppinpunt ifv deze regionale
ontwikkelingspool moet op lange termijn nog worden onderzocht. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de toekomstvisie voor de verschillende vervoersmodi en verdere geplande
ontwikkelingen.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een regionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod

Openbaar vervoer - Frequente regionale verbinding -
Fiets - Fietsenstallingen met ruimte

voor buitenmaatse fietsen
- Deelfietsen
- Een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking-
best zo dicht mogelijk bij
perrons. Nietjes  of bij
plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - Parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking
worden voorzien

-  (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen
- Kiss&ride
- Fietkluizen
- Fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie

Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil
- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- Analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- Signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- Eenduidige naamgeving
- Duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- Leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - Goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes en perrons

- Goed bereikbaar vanuit
verschillende richtingen

- Alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- Conflictarme omgeving
- Voldoende verlicht
- Vuilbakken
- Aangename publieke

verblijfsruimte
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Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Het verplaatsen van openbaar vervoerlijnen is niet eenvoudig. Bijkomende kilometers
hebben een grote impact op vlak van budgetten en reistijden. Stem maximaal af op het
voorziene of geplande openbaarvervoersnetwerk;

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook een veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.7.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:

- Afspraken maken tussen stad en AWV wie de initiatiefnemer is voor het verdere traject tot
uitvoering

- Overleg met uitbater P&R voor verder uitwerken van de plannen voor de aanpassingen

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden
aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de
wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige
initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.
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3.8 KORTRIJK SINT-JANSPUT

3.8.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Kortrijk Sint-Jansput” is gelegen in het noorden van het centrum van Kortrijk.

Het Hoppinpunt wordt voorzien aan de bushaltes Kortrijk ‘Sint-Jansput’ langs de Brugsestraat (R36).
Het mobipunt van type 3 kent op middellange termijn nog geen ontwerpinitiatieven, maar er zijn wel
aanpassingen nodig.

3.8.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het Hoppinpunt lopen zowel een bovenlokale fietsroute als de fietssnelweg F361 tussen
Roeselare en Kortrijk.

Figuur 3-33: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-34: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron:
De Lijn West-Vlaanderen)
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Wegencategorisering

Figuur 3-35: bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister
2020)

3.8.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:

ü obstakelvrije, veilige en drempelloze looplijnen
ü verhoogde perrons met een helling
ü informatieverstrekking aanwezig
- geen adequate blindengeleiding naar perrons of

oversteekplaatsen
- geen ticketmogelijkheden

Mobiliteitsdiensten:
ü 1 parkeerplaats voorbehouden voor

mindervaliden op zo’n 50m van de bushalte
ü 1 deelwagen aanwezig op iets verdere afstand –

midden in de wijk Overleie.
- geen fietsparkeerplaatsen aanwezig. Stallingen in

de ruime buurt kennen een overbezetting.
- geen bestaande deelfietsen aanwezig. Hub

Donckey  Back-to-Many aanwezig in
Overleiestraat.

- geen parkeerplaatsen met oplaadpunten voor
elektrische wagens.

Comfort:
ü voldoende verlichting
- geen schuilhuisjes  en geen zitplaatsen  aanwezig

op perron kant stad. Wel een schuilhuisje met
zitbank voor bushalte kant park.

- onvoldoende vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet,

inpandige wachtruimte…
Ruimtelijke Integratie

ü aanvullende functies aanwezig in de
Overeleistraat

- knooppunt geregeld met verkeerslichten. Niet
conflictvrij.

- snelheidsregime 50km/u
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Figuur 3-36: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn er goed uitgeruste verhoogde voetpaden langs de Brugsestraat (R36) met
veilige lichtengeregelde oversteekplaatsen. Ten noorden van het Hoppinpunt bevinden zijn
verschillende wandelpaden doorheen het Astridpark.

@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021 @ fotoreportage stad Kortrijk, 2021

Fiets
Er is een beperkte fietsenstalling aanwezig in de Overleiestraat. De Overleiestraat is ingericht als
fietsstraat. Langsheen de R36 zijn er aanliggende smalle fietspaden in een rode coating. Fietsers
kunnen gebruik maken van de lichtengeregelde fietsoversteek. In de Overleiestraat is de
maximumsnelheid 30km/u, langsheen de R36 50km/u.
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Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Openbaar vervoer
De bushaltes ‘Kortrijk Sint-Jansput’ bevinden zich langsheen de ring (R36) rond Kortrijk, dichtbij het
kruispunt met de Overleiestraat. De halte aan de zijde van het Astridpark heeft een haltepaal en een
schuilhuisje. De halte aan de overzijde is enkel uitgerust met een haltepaal. De perrons zijn verhoogd
aangelegd met oprijhelling, maar niet voorzien van blindegeleidetegels.

Bij invoering van het nieuwe net in kader van basisbereikbaarheid zal de haltenaam wijzigen naar
‘Kortrijk Astridpark’.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Corridor Kortrijk station - Kuurne Delhaize KN A 15’ 51/52
Kortrijk - Kuurne - Harelbeke - Hulste
- Segment Kuurne-Harelbeke station
- Segment Harelbeke station - Hulste

KN B
AN

30’
60’

51

Kortrijk - Kuurne - Ingelmunster – Tielt
- segment Kortrijk station - Kuurne -St Pieter
- segment Kuurne St Pieter – Ingelmunster

KN B
KN C

30’
60’

52

Wielsbeke-Oostrozebeke-Ooigem-Hulste-
Kuurne-Kortrijk

AN functioneel 58

Kortrijk - Lendelede - Izegem - Roeselare
- segment Kortrijk - Heule Shopping Center
- segment Shopping Center - Roeselare

AN
AN

30’
60’

6/60
60

Tabel 3-16 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kortrijk Sint-Jansput OV-plan 2021

Auto
Er zijn aan beide zijden van de R36 betalende parkeerstroken. In de Overleiestraat is er aan één zijde
een betalende parkeerstrook. Er zijn geen parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische wagens
en er zijn geen parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden in de onmiddellijke omgeving van
het punt.

@ fotoreportage stad Kortrijk, 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Naast  het mobiliteitsaanbod zijn er verschillende voorzieningen gelokaliseerd langs de R36. Deze
bestaan uit  horecazaken, een huisartenpraktijk, een fitness, winkels etc.
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3.8.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de publieke
ruimte op deze locatie beperkt is, waardoor niet alle minimumvereisten en nice to haves zijn
opgenomen.

De stad Kortrijk geeft aan geen subsidies te zullen aanvragen voor deze tijdelijke inrichting. De nadruk
op korte termijn ligt op het faciliteren van de deelfietsen vanuit het VoM. Hierdoor zijn enkel de
stallingen voor de deelfietsen en het openbaar vervoer opgenomen als minimumvereiste.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is

voorzien in OV-plan 2021*
-

Fiets - 4 nietjes voor 8 deelfietsen
(3 elektrische fietsen en 5
gewone fietsen)

- Fietsenstallingen voor
buitenmaatse fietsen  – niet
voorzien op korte termijn
(beperkte ruimte)

Auto - - 1 parkeerplaats mindervaliden
– niet voorzien op korte
termijn

- oplaadpunt elektrische
wagen– niet voorzien op korte
termijn

- 2 deelwagens worden
binnenkort voorzien thv
Brugsesteenweg, zijde
Astridpark

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - - schuilhuisje op de busperron

zijde Astridpark*
- schuilhuisje op het busperron

aan de overzijde van het
Astridpark – niet voorzien op
korte termijn

Aanvullende diensten - - pakketautomaat: locatie nog
te bekijken

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Toegankelijk maken van

perrons voor slechtzienden
Tabel 3-17 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kortrijk Sint-Jansput
* bestaande voorzieningen

Op basis van bovenstaande minimumvereisten en aanbevelingen is volgend plan opgemaakt voor de
inrichting van het Hoppinpunt op korte termijn bij opstart van de deelfietsen vanuit VoM.
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3.8.5 Kostenraming

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg. Hierdoor zijn afspraken met AWV noodzakelijk
voor de verdeling van de kosten. In onderstaande tabel is een aanzet gedaan van verdeling op basis
van de bepalingen in het BVR mobipunten.

De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten. De stad Kortrijk geeft aan
dat er geen subsidies zullen worden aangevraagd voor deze inrichting op korte termijn. Hierdoor wordt
enkel de voorzieningen voor de deelfietsen vanuit het VoM  gezien als minimumvereisten op deze
locatie.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel.

3.8.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden
aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de
wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige
initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil (ca. 10 à 15m) 500,00€ 500,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling deelfietsen  (#4 nietjes - 8 fietsen) 680,00€ 680,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 838,00€ 838,00€

9.218,00€ -€ #VERW! -€

Haltes voorzien van blindegeleidetegels (# 2 perrons) 6.000,00€ 6.000,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 600,00€ 600,00€

6.600,00€ -€ 6.600,00€ -€

HOPPIN Kortrijk Sint-Jansput

Aanbevelingen
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3.9 KORTRIJK STATION

3.9.1 Situering en type Hoppinpunt
Het station van Kortrijk is geselecteerd als een interregionaal Hoppinpunt. De stationsomgeving is in
volle ontwikkeling en wordt volledig vernieuwd. De locaties van fietsstallingen, autodeelplaatsen,
laadfaciliteiten,… zullen wijzigen gedurende de verschillende fases van de uitvoering van de werken.
In de plannen wordt aandacht gegeven aan de kwalitatieve en functionele inrichting van dit
Hoppinpunt. Dit mobipunt wordt hierdoor gezien als een type 1b.

Het Hoppinpunt wordt zowel aan de voorzijde als achterzijde van het station uitgebouwd. Gezien de
geplande heraanleg worden louter de reeds bestaande nice to haves opgenomen en de
minimumvereisten in functie van subsidies uitgewerkt.

3.9.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan het station van Kortrijk komen naast verschillende bovenlokale fietsroutes drie fietssnelwegen
samen. Het gaat om de F7 (Gent-Kortrijk) en de F376 (Kortrijk-Moeskroen) die parallel lopen aan de
spoorweg. De derde fietssnelweg is de F361 (Roeselare-Kortrijk) die richting het noorden loopt. Deze
drie fietssnelwegen sluiten aan op de overige fietssnelwegen in de omgeving van Kortrijk.

Figuur 3-37: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Figuur 3-38: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron:
De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Figuur 3-39: bestaande wegencategorisering (bron: NGI
Wegenregister 2020)
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3.9.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü obstakelvrije looplijnen
ü veilige looplijnen – zone 30 met

oversteekvoorzieningen
ü busperrons zijn verhoogd, met een helling ernaartoe
ü ticketmogelijkheden en informatieverstrekking  (NMBS)

aanwezig
ü de stad Kortrijk geeft aan dat Burgemeester

Reynaertstraat een voetgangersgebied wordt
- geen drempelloze looplijnen: er zijn niet overal

roltrappen en er zijn geen liften in het station.
- aandachtspunt looplijnen: conflict bussen voor

stationstoegang
Mobiliteitsdiensten:
ü 2229 fietsparkeerplaatsen, hoofdzakelijk overdekte

hoog-laagrekken, deels niet-overdekte hoog-
laagrekken en deels andere types stallingen

ü 102 beveiligde fietsenstallingen bij mobiel en 160 van
NMBS

ü onder  normale omstandigheden is er meestal een
tekort aan fietsenstallingen

ü 47 Bluebike deelfietsen (back-to-one) en 37 Donkey
Republic deelfietsen (Back-to-many)

ü 7 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden
in de ruime omgeving van het station

ü 3 parkeerplaatsen voor autodelen op zo’n 40m van het
dichtstbijzijnde perron en 180m van de dichtstbijzijnde
fietsenstalling

- geen parkeerplaatsen met oplaadpunten voor
elektrische wagens (laadpunten voorzien begin 2023 bij
nieuwe ondergrondse stationsparking)

Comfort:
ü schuilhuisjes  met zitplaatsen  aanwezig op perrons
ü vrije toegankelijke inpandige wachtruime in het

stationsgebouw
ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen overige faciliteiten zoals kiosk, toilet, …
Ruimtelijke Integratie
ü ingericht volgens STO(E)P-principe – fietsenrekken

gespreid
ü voldoende sociale controle met ook cameratoezicht in

de ruime omgeving
ü aanvullende functies aanwezig in ruime omgeving
- oversteekbeweging noodzakelijk voor bepaalde

fietsenstallingen in zijstraten. Geen conflictvrije
omgeving.

- snelheidsregime 30km/u

Figuur 3-40: Google Maps, geraadpleegd februari 2021
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Figuur 3-41: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er goed uitgeruste verhoogde voetpaden met voldoende
oversteekplaatsen die het punt veilig bereikbaar maken. Aandachtspunt is echter het conflict met het
busverkeer. Aan de noordzijde is er aan het stationsplein groen aanwezig maar een gebrek aan
zitbanken. Aan de zuidzijde is weinig tot geen groen aanwezig en zijn er met uitzondering van de
banken op de busperrons geen zitbanken aanwezig.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

Fiets
Er zijn meerdere fietsenstallingen aanwezig aan de noord- en zuidzijde van het station. Het
stationsplein aan de noordzijde is ingericht met overdekte fietsenstallingen. Onder het station, aan de
zuidzijde, is er een overdekte fietsenstalling op een helling zodanig dat fietsers onmiddellijk toegang
hebben tot de perrons. Verder zijn er nog overdekte fietsenstallingen in de omgeving van de
busperrons aan de achterzijde, alsook niet-overdekte fietsenstallingen in de Bloemistenstraat. Zowel
aan de voorzijde als aan de achterzijde zijn er Donkey Republic deelfietsen. Aan de achterzijde zijn er
in de fietsenhal eveneens bluebike deelfietsen.
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Aan de noordzijde zijn de Stationsstraat en de Burgemeester Reynaertstraat ingericht als fietsstraten.
In de Doornikselaan is er aan één zijde een aanliggend fietspad met rode coating en in de Koning
Albertstraat delen de fietsers de weg met gemotoriseerde voertuigen.

Aan de zuidzijde is er een dubbelrichtingsfietspad langsheen de sporen aanwezig dat aansluit op de
fietsenstallingen. Langsheen de Minister Tacklaan zijn aanliggende fietspaden aanwezig.

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Google Maps, geraadpleegd september 2021

Openbaar vervoer
Het station van Kortrijk is gelegen op het kruispunt van de op de spoorlijnen 75 (Gent – Moeskroen)
en 66 (Brugge-Kortrijk). Kortrijk wordt bediend door verschillende IC_treinen, L-treinen en P-treinen.
Er zijn rechtstreekse verbindingen naar o.a. Gent, Antwerpen, Lille, Brussel, Roeselare, Brugge,
Oostende, Ieper, Moeskroen en Doornik.
Het station en de treinperrons zijn op vandaag beperkt toegankelijk.
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In de directe omgeving van het station bevinden zich drie busterminals met meerdere busperrons. Aan
de ingang van het stationsgebouw bevindt zich busterminal 1. Iets verderop in de Doornikselaan
bevindt zich busterminal 2 en achteraan in de Minister Tacklaan bevindt zich busterminal 3. Alle
busperrons zijn toegankelijk aangelegd en uitgerust met ruime schuilhuisjes, vuilbakken en haltepalen.

Google Maps, geraadpleegd september 2021 Google Maps, geraadpleegd september 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext (OV-plan 2021).

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk station-Xpo-AZ Groeninge KN A 15’ 1
Kortrijk station-Xpo-Hoog-Kortrijk KN B 20’ 13
Kortrijk-Bellegem-Rollegem AN 60’ 16
Kortrijk-Bellegem-Rollegem-
Moeskroen

AN functioneel 14

Kortrijk-Spiere-Helkijn AN functioneel 15
Kortrijk-Bissegem-Wevelgem-Menen AN 30’ 40
Kortrijk-Bissgem AN 30’ 4
Kortrijk-Moorsele-
Ledegem/Wevelgem

KN B 30’ 56/57

Kortrijk station – Heule Markt –
Bissegem Tientjesstraat

KN B 30’ 5

Kortrijk-Heule-Gullegem-Sint-Eloois-
Winkel-Lendelede-Izegem-Ardooie

AN functioneel 61

Wielsbeke-Oostrozebeke-Ooigem-
Hulste-Kuurne-Kortrijk

AN functioneel 58

Kortrijk-Lendelede – Izegem -
Roeselare

AN 60’ 60

Kortrijk-Heule Shopping Center AN 60’ 6
Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk-Waregem AN functioneel 70
Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-
Waregem (segment: Kortrijk-
Harelbeke-Deerlijk)

AN 30’ 71

Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-
Vichte-Tiegem-Anzegem

AN functioneel 72

Kortrijk-Harelbeke-Waregem-Zulte-
Deinze (segment: Kortrijk-Waregem)

KN B 30’ 75
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Kortrijk-Marke-Lauwe-Menen-Ons
Dorp (segment: Kortrijk-Lauwe)

AN 30’ 81

Kortrijk-Aalbeke-Moeskroen AN 60’ 83
Kortrijk station-Lange Munte
(segment: Soetens Molen-Lange
Munte)

AN 30’ 9

Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem
(segment Soetens Moken-Avelgem)

KN B 30’ 91

Kortrijk-Zwevegem-Vichte-Otegem-
Avelgem

AN functioneel 92

Kortrijk-Zwevegem-Sint-Denijs-Helkijn AN functioneel 93
Kortrijk – Kuurne – Harelbeke - Hulste KN B 30’ 51
Kortrijk – Kuurne – Ingelmunster-Tielt KN B/C 30’/60’ 52
Kortrijk-Moorsele-
Ledegem/Wevelgem

KN B 30’ 56/57

Tabel 3-18 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kortrijk station OV-plan 2021

Auto
Er zijn meerdere parkings aanwezig in de directe omgeving van het Hoppinpunt. Aan de zuidzijde van
het station is een betalende parking (P1 station-Tack) met onder meer twee parkeerplaatsen
voorbehouden voor mindervaliden.

Aan de noordzijde van het station is er een parking voorbehouden voor het personeel van de NMBS
groep. In de Tolstraat zijn er parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s en Kiss&Ride parkeerplaatsen,
alsook 1 parkeerplaats voor mindervaliden. Rondom het stationsplein in de Stationsstraat,
Burgemeester Reynaertstraat zijn er nog 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden.

Rondom het stationsplein zijn er meerdere parkeerstroken voorzien voor kort parkeren (max. 30 min.).
Er zijn momenteel geen parkeerplaatsen met laadpunten voor elektrische wagens voorzien. Deze
zullen voorzien worden in de geplande ondergrondse stationsparking.

Google Maps, geraadpleegd september 2021
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Google Maps, geraadpleegd september 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er verschillende andere voorzieningen gelokaliseerd aan het
Hoppinpunt. Aan de noordzijde van het station zijn heel wat horecazaken geconcentreerd. Aan de
zuidzijde zijn er naast horecazaken  voornamelijk winkels terug te vinden. Er is een fietsencentrum aan
de zuidzijde met onder meer een fietshersteldienst. In het station zelf zijn er o.a. loketten, lockers,
ticketautomaten en toiletten aanwezig.
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3.9.4 Afwegen mogelijke oplossingsrichtingen

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten
en aanbevelingen voor een interregionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat
deze locatie een tijdelijke invulling is, nice to haves zijn opgenomen.  Bij de minimumvereisten is
aangegeven wat noodzakelijk is indien subsidies worden aangevraagd. Indien geen subsidies worden
aangevraagd is het plaatsen van een Hoppin-zuil niet noodzakelijk.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente interregionale,

regionale en lokale verbindingen
voorzien in OV-plan 2021*

- enkele hoogwaardige
interregionale openbaar
vervoerverbindingen van het
treinnet (IC- of IR-trein)*

-

Fiets - stalling voor  16 deelfietsen (6
elektrische fietsen en 10 gewone
fietsen) in bestaande
fietsenstalling NMBS

- 47 bluebike deelfietsen (back-to-
one) en 37 Donkey Republic
deelfietsen (back-to-many)*

- stallingen voor buitenmaatse
fietsen zijn aanwezig aan de
zuidzijde van het station

- uitbreiding en spreiding van stallingen
voor buitenmaatse fietsen aanbevolen
op termijn.

Auto - 7 parkeerplaatsen voor
mindervaliden in de ruime
omgeving van het station*

- oplaadpunt elektrische wagen
- 3 parkeerplaatsen voor autodelen thv

Minister Tacklaan 1 (buiten
kaartbeeld)*

- Taxi*
- Kiss & Ride*

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op de busperrons en op de

treinperrons*
Aanvullende diensten - inpandige wachtruimte en

comfortabele zitmogelijkheden*
- Loketten en ticketautomaten*
- Fietsherstelservice*
- Postbus*
- Lockers*postpakketautomaat:

mogelijkheid naar de toekomst toe,
locatie nog te bepalen

- Bewaking stallingen*
- Wifi
- Vergaderruimte

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = twee

Hoppinzuilen
- data-uitwisseling = twee

Hoppinzuilen
Herkenbaarheid - Hoppinzuilen - digitaal
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Verhoogde busperrons met

schuine hellingen en
blindegeleidetegels aanwezig*

- Toegankelijke treinperrons worden
voorzien bij heraanleg.

Tabel 3-19 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kortrijk Station
*bestaande voorzieningen
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Afgewogen voorstellen:
Voor het stallen van de deelfietsen vanuit het Vervoer op maat is er een voorkeur deze te plaatsen in
de bestaande stallingen van de NMBS. Hierbij vraagt de stad Kortrijk om de Blue-Bike’s, Donkey
Republic en deelfietsen van het Vervoer op Maat op één locatie aan te bieden.
Op het plan zijn 2 mogelijke scenario’s uitgewerkt:
- Scenario A: aan de zuidzijde van het station in de overdekte fietsenstalling. Hierbij vraagt de stad

Kortrijk om de Blue-Bike’s, Donkey Republic en deelfietsen van het Vervoer op Maat samen aan
te bieden op deze locatie. De NMBS geeft aan dat het voorzien van deelfietsen

- Scenario B: aan de noordzijde van het station in de overdekte stallingen op het plein.

Gezien de werken aan het station waarschijnlijk opstarten aan de minister Tacklaan (ifv HOV) lijkt de
locatie aan de zuidzijde (scenario A) een stabielere optie te zijn op middellange termijn voor de
plaatsing van de deelfietsen.

De NMBS geeft aan dat er rekening moet gehouden worden met de exclusiviteit van Blue Bike in de
stallingen van de NMBS. Er is echter geen geschikte locatie gevonden binnen het openbaar domein of
de kleine wegenis buiten de bestaande fietsenstallingen. Gezien de hoge stallingsdruk zijn in de raming
bijkomende fietsenstallingen opgenomen als compensatie van het wegvallen van bestaande stallingen.
Mogelijke locaties van bijkomende stallingen moeten worden bekeken.
Verder overleg tussen AWV, NMBS, De Lijn en de stad zijn noodzakelijk voor het vastleggen van de
geschikte locaties voor de deelfietsen.





Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 117

3.9.5 Kostenraming

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg en aan een stationsomgeving met busstation.
Hierdoor zijn afspraken met AWV, De Lijn en NMBS noodzakelijk voor de verdeling van de kosten. De
voorkant van het station is gelegen aan een gemeenteweg, de achterzijde van het station aan een
gewestweg. In onderstaande tabel is een aanzet gedaan van verdeling op basis van de bepalingen in
het BVR mobipunten. Hierbij zijn nog enkele openstaande vragen voor Hoppinpunten langs
gewestwegen die AWV intern navraagt en met de verschillende actoren zal moeten worden
besproken:

- Hoe wordt omgegaan met werken langs gewestwegen op grond van NMBS of private actoren?
(vb  voorzien of aanpassingen fietsenstallingen NMBS)

De onduidelijkheden zijn in de tabel in het rood aangegeven.

De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten voor werken op gronden in
beheer van de gemeente (als eigendom of via samenwerkingsovereenkomst). Gezien de complexe
eigendoms- en beheerssituatie aan deze stationsomgeving moet worden nagegaan wie beheerder is
van de gronden waar werken noodzakelijk zijn. Voor gronden die niet in eigendom of beheer zijn is een
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk voor het aanvragen van subsidies. Kortrijk Station is een
interregionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten voor de gemeente subsidieerbaar zijn
met een maximum van 500.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring.
Voorlopig worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR
beoordeeld. Op vlak van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet
opgenomen als subsidiabel. Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop
de feitelijke subsidieaanvraag wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het
‘nieuwe’ BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet), #1 aan zuidzijde station 10.000,00€ 10.000,00€

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet), #1 aan noordzijde station 10.000,00€ 5.000,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil  aan zuidzijde (ca.
20 à 25m), #1

1.000,00€ 1.000,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil aan noordzijde (ca.
20 à 25m), #1

1.000,00€ 500,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling (8 nietjes - 16 fietsen - compensatie) 1.360,00€ 1.360,00€ 680,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 1.236,00€ 1.236,00€ 1.100,00€ 618,00€

13.596,00€ 13.596,00€ 12.100,00€ 6.798,00€

xxxx     Nog  te bevestigen wie in zal staan voor deze kosten

HOPPIN Kortrijk Station
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3.9.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn

Voor deze locatie is op korte termijn een beperkt interregionaal Hoppinpunt voorzien waarvan de
verdere uitbouw op lange termijn gewenst is. De geplande heraanleg van de stationsomgeving focust
op het autoluwer maken van de noordkant van het station, het verhogen van de capaciteit van de
fietsenstallingen met onder meer een bewaakt gedeelte en ruimte voor buitenmaatse fietsen, de
aanleg van een ruime ondergrondse parking voor wagens waarbij elektrisch laden mogelijk zal zijn en
het vergroenen van de ruime omgeving rondom het station. Tot slot zal er ook aandacht gaan naar
het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor alle gebruikers. De treinperrons worden
verhoogd en er worden liften en roltrappen voorzien vanuit het nieuwe station met wachtruimtes,
handel en horeca.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een interregionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente interregionale verbinding
Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen
- deelfietsen
- een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking- best zo
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of
bij plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

- (elektrische) deelwagens
- oplaadpunt wagen
- Kiss&ride
- vaste taxistandplaatsen
- fietkluizen
- fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - - Inpandige wachtruimte,

comfortabele zitmogelijkheden,
drank- en eetmogelijkheden,
sanitair, postbus, lockers,
vergaderruimte, verdeelpunt voor
kinderwagens,
drinkwatervoorziening, gratis wifi en
oplaadpunt voor smartphones

Aanvullende diensten - - postpakketautomaat
- ticketautomaten en loket

Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- Real-time informatie OV

- signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- digitale Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw
 Ruimtelijk integratie
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Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle
gebruikers

- toegankelijke haltes en perrons
(zowel voor mensen met motorische
als visuele beperking)

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

3.9.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:

- Afspraken maken tussen stad en AWV wie de initiatiefnemer is voor het verdere traject tot
uitvoering, gezien de werken zowel op grond van AWV als op grond van de gemeente moeten
uitgevoerd worden.

- Uitklaren wie zal instaan voor de kosten van de fietsenstalling. Dit is in de kostenraming in het
rood opgenomen.

- Afspraken maken tussen stad, De Lijn, NMBS en AWV voor de verdeling van de kosten.
- Overleg met NMBS, De Lijn en AWV voor verder uitwerken van de plannen voor de

aanpassingen (vb locatie deelfietsen vervoer op maat, aansluitingen datakabel, …).
- Voor het uitvoeren van werken moet mogelijks een samenwerkingsovereenkomst worden

opgezet.
- Navragen bij Blue-Mobility en NMBS of kan worden afgeweken van exclusiviteit voor Blue Bike

en er toestemming is voor het plaatsen van de deelfietsen in de bestaande stallingen van de
NMBS. Indien noodzakelijk bespreken van mogelijke concessiekosten.

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden
aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de
wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige
initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.
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3.10 KUURNE CENTRUM

3.10.1 Situering en type Hoppinpunt

Het lokaal Hoppinpunt “Kuurne centrum” is gelegen in het centrum van Kuurne, ten noordoosten van
Kortrijk, langsheen de Generaal Eisenhowerstraat. De exacte locatie van het Hoppinpunt ligt nog niet
vast, maar is gelinkt aan de bushalte Kuurne Delhaize.

De omgeving van deze halte wordt voorzien om op korte termijn heringericht te worden. Vanaf eind
2021 zal gestart worden met het project Vlastuin. Het project voorziet, in het kader van
centrumvernieuwing, meergezinswoningen op het met grind voorziene driehoekige plein dat nu dienst
doet als een parking, alsook omgevingswerken rondom het gemeentehuis. De bouw van de
appartementen start eind 2021 en de geplande werken voor de centrumvernieuwing zullen ervoor
zorgen dat circulatie in de Generaal Eisenhowerstraat verstoord wordt tot eind 2022. Op korte termijn
zullen er daarom tijdens de werffase geen deelfietsen VoM worden voorzien in de nabijheid van de
halte Kuurne Delhaize. Op middellange termijn kan een Hoppinpunt op deze locatie worden uitgewerkt
aan de nieuwe heraan te leggen, meer zuidelijk verschoven, bushaltes. Deze nieuwe haltes zullen zich
ter hoogte van de inrit naar de parking achter het gemeentehuis bevinden.
Voor de toekomstige centrumvernieuwing zal er aandacht geschonken worden aan het voorzien van
bijkomende klassieke fietsenstallingen, al dan niet overdekt, evenals een goede locatie voor het
Hoppinpunt.

Dit mobipunt wordt uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt. Na afronding  van de werken kan het
hoppinpunt ingericht worden de deelfietsen vanuit het VoM.
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3.10.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Er lopen geen functionele fietsroutes langsheen het Hoppinpunt. Wel is het Hoppinpunt niet ver
gelegen van de fietssnelweg F371 (tussen Deinze en Komen).

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)
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3.10.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü obstakelvrije looplijnen
- geen verhoogde en met hellingen voorziene

busperrons
- geen drempelloze en veilige looplijnen
- geen blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
- geen ticketmogelijkheden
- geen informatieverstrekking aanwezig
- conflictpunt in- en uitrijdende voertuigen

Delhaize
Mobiliteitsdiensten:

ü parkeerplaats voor mindervaliden op parking op
private terrein en. 1 parkeerplaats voorbehouden
op parking achter gemeentehuis

- geen fietsparkeerplaatsen aanwezig in de huidige
toestand  (wel op ca. 120 meter – stallingen
achter gemeentehuis)

- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen autodeelplaatsen en fietsdeelplaatsen (6

deelfietsen in ruimere omgeving aanwezig)
- geen parkeerplaatsen met oplaadpunten voor

elektrische wagens

Comfort:
ü goede verlichting
- geen schuilhuisjes en geen zitplaatsen aanwezig

op de perrons
- geen andere inpandige of overdekte wachtruimte

in de omgeving
- onvoldoende vuilnisbakken
- geen extra voorzieningen bij de wachtruimte

Ruimtelijke Integratie
ü voldoende sociale veiligheid
ü aanvullende functies aanwezig in de omgeving
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe en geen

conflictarme omgeving
- Snelheidsregime: 30 km/u in de nabijheid van de

schoolomgeving (nabij toegangsweg naar
gemeentehuis) en 50 km/u voor het overige deel
van de Eisenhouwerstraat

Schets bestaande toestand @Google Maps, geraadpleegd februari 2021



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 123

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig bereikbaar maken. Er zijn geen zitbanken noch schuilhuisjes aanwezig.

@fotoreportage gemeente Kuurne 2021 @fotoreportage gemeente Kuurne 2021

Fiets
Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig, met uitzondering van de stallingen achter het gemeentehuis
(zo’n 120m verder). De bushaltes en de parking zijn bereikbaar met de fiets via fietssuggestiestroken
langs beide zijden van de Generaal Eisenhowerstraat.

@fotoreportage gemeente Kuurne 2021 @fotoreportage gemeente Kuurne 2021

Openbaar vervoer
De bushalte ‘Kuurne Delhaize’ is in beide rijrichtingen momenteel niet toegankelijk aangelegd. Er
bevinden zich louter haltepalen op het voetpad in de Generaal Eisenhowerstraat.

@fotoreportage gemeente Kuurne 2021 @fotoreportage gemeente Kuurne 2021
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Deze bushaltes  zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in
onderstaande tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Kuurne-Harelbeke-Hulste
(segment: Kuurne-Harelbeke station)

KN B 30’ 51

Kortrijk-Kuurne-Ingelmunster-Tielt
(segment: Kuurne Delhaize-St Pieter)

KN B 30’ 52

Kortrijk-Kuurne-Ingelmunster-Tielt
(segment: Kuurne St Pieter-Ingelmunster)

KN C 60’ 52

Wielsbeke-Oostrozebeke-Ooigem-Hulste-
Kuurne-Kortrijk

AN functioneel 58

Tabel 3-20: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kuurne Centrum OV-plan 2021

Auto
Rondom het toekomstig Hoppinpunt doet het braakliggend terrein, dat in de toekomst zal omgevormd
worden tot een perceel met meergezinswoningen, dienst als parking. Op deze tijdelijke parking bevindt
zich 1 parkeerplaats voor mindervaliden. In de zijstraat van de Generaal Eisenhowerstraat loopt ter
hoogte van de vluchtheuvel een toerit naar de parking achter het gemeentehuis.  Ook op deze parking
is een plaats voor mindervaliden beschikbaar. In de Generaal Eisenhowerstraat geldt een
snelheidsregime van 50 km/u ter hoogte van de school net ten westen van de toegang naar het
gemeentehuis is een zone van 30 km/u voorzien.

@: Google Maps, geraadpleegd juli 2021 @fotoreportage gemeente Kuurne 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er verschillende winkels gelokaliseerd in de Generaal
Eisenhowerstraat.
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3.10.4 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn

Voor deze locatie is na de afronding van de werken  een lokaal Hoppinpunt voorzien.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een lokaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente lokale verbinding  of

vervoer op maat
-

Fiets - fietsenstallingen met voor
deelfietsen VoM (8 deelfietsen – 5
gewone en 3 elektrische)

-  ruimte voor buitenmaatse fietsen

- Kwalitatieve en diefstalveilige
fietsenstallingen- best zo dicht
mogelijk bij busperrons. Bij voorkeur
nietjes. (aanbeveling van minimaal
10-tal stallingen voor private fietsen)

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

- (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen

Diensten
Wachtaccommodatie - - Zitplaatsen beschut tegen regen en

wind, met eventueel eet- en
drankgelegenheden en een
krantenwinkel

Aanvullende diensten - - Postpakketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

-

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
-  (analoge) Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

 Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes en perrons

(zowel voor mensen met motorische
als visuele beperking)

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

Tabel 3-21: Programma van eisen lokaal Hoppinpunt

Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Het verplaatsen van openbaar vervoerlijnen is niet eenvoudig. Bijkomende kilometers
hebben een grote impact op vlak van budgetten en reistijden. Stem maximaal af op het
voorziene of geplande openbaarvervoersnetwerk;

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
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haltes van het openbaar vervoer. Hierbij worden de stallingen voor deelfietsen VoM indien
mogelijk best zo dicht mogelijk bij de opstaphalte geplaatst, gezien de overstap
tijdsgevoeliger is. Bij kleinere haltes worden afstanden van ca. maximaal 20 meter
gesuggereerd. Het Hoppinpunt in Kuurne centrum wordt idealiter binnen de zoekzone van de
rode aanduiding op onderstaande figuur ingepland;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

Aangewezen zoekzone Hoppinpunt @Bron: Kuurne plannen centrumvernieuwing

3.10.5 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen gezien de
deelfietsen voor VoM niet op korte termijn voorzien worden. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt
naar de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd
aan de projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring
op de projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het
Hoppinpunt.
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3.11 KUURNE INDUSTRIEZONE DE WAAK

3.11.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Kuurne Industriezone De Waak” is gelegen in Kuurne, ten noordoosten van
Kortrijk. Het toekomstig Hoppinpunt ligt in de Vijverhoek, net ten noorden van het kruispunt tussen
de Vijverhoek, de Industrielaan en de Heirweg.

Op vandaag is er een buslijn die langs de Heirweg verder rijdt naar de Industrielaan om de
bedrijvenzone te bedienen. Bij de invoering van het OV-plan zal de belangrijkste buslijn de Vijverhoek,
in het verlengde van de Heirweg, volgen. Daarnaast is er een functionele lijn die afslaat naar de
Industrielaan. In functie van deze wijziging worden de locaties van de bestaande haltes herzien. De
functionele lijn zal halteren in de Industrielaan. Voor de doorgaande buslijn op de Heirweg worden de
nieuwe haltes voorzien tussen het kruispunt met de Industrielaan en Watertorenstaat. Het
Hoppinpunt wordt aan deze nieuwe bushaltes ingericht.

Voor dit Hoppinpunt van het type 1b  is een ontwerpinitiatief  gepland. De Heirweg is gepland om in
het najaar van 2021 beperkt heraangelegd te worden (voetpad en parkeerstrook). Het voorzien van
een locatie voor deelfietsen ter hoogte van de toegang naar de industriezone wordt hierin opgenomen.
Op korte termijn wordt dit Hoppinpunt voorzien als een lokaal Hoppinpunt. Voor deze types van
Hoppinpunten wordt in deze UVN een voorstel uitgewerkt voor de inrichting op korte termijn in functie
van de operationalisatie van de deelfietsen.

Voor de uitbouw van een  regionaal Hoppinpunt op lange termijn in functie van de ontsluiting van de
bedrijvenzone Kortrijk-Noord moet de locatie nog worden onderzocht. Dit hangt enerzijds samen met
de lange termijnvisie op vlak van ontsluiting door openbaar vervoer (cfr. REKOVER: “Er moet grondig
worden onderzocht hoe het OV kan worden verknoopt in dit gebied. Het uitbouwen van een “regionale
hub” (met overstapfaciliteiten tussen auto, OV en fiets) is een belangrijke opgave. Het knooppunt
Brugsesteenweg-Ring Shopping Kortrijk-Noord biedt wellicht de meeste potenties.”) en anderzijds de
herkenbaarheid en ruimtelijke inpassing. Afstemming met de workshops voor Kortrijk-Noord in kader
van ‘Bedrijventerreinen voor de Toekomst’, het onderzoek van de doortrekking van de R8 (Kr8) en
mogelijk ontwerpend onderzoek in kader van het strategisch project Contrei zijn noodzakelijk.
Naast de uitwerking van het lokale Hoppinpunt ter hoogte van de Heirweg is in deze nota ook het
programma van eisen uitgewerkt voor een regionaal Hoppinpunt aan de bedrijvenzone Kortrijk-Noord.
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3.11.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Er lopen geen functionele fietsroutes en geen fietssnelwegen langsheen het Hoppinpunt.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 129

3.11.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü Er zijn geen drempelloze, veilige en obstakelvrije

looplijnen voorzien -wel voorzien bij heraanleg
ü Busperron verderop gelegen langs Heirweg (ter

hoogte huisnummer 45). Niet toegankelijke halte op
de rijbaan (enkel haltepaal). Nieuwe haltes voorzien bij
heraanleg (1 richting toegankelijk)

- geen ticketmogelijkheden
Mobiliteitsdiensten:
ü 10 fietsparkeerplaatsen in directe omgeving (5 nietjes)

voorzien bij heraanleg
- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen autodeelplaatsen en fietsdeelplaatsen
- geen parkeerplaatsen voorbehouden voor

mindervaliden en geen parkeerplaatsen met
oplaadpunten voor elektrische wagens

Comfort:
ü voldoende verlichting
ü schuilhuisjes worden voorzien bij heraanleg
ü geen andere inpandige of overdekte wachtruimte in

de omgeving
ü voldoende vuilnisbakken voorzien bij heraanleg
- geen extra voorzieningen bij de wachtruimte
- geen andere inpandige of overdekte wachtruimte in

de omgeving
Ruimtelijke Integratie
ü wordt ingericht volgens STO(E)P-principe
ü voldoende sociale veiligheid
- geen aanvullende functies aanwezig in de omgeving
- geen conflictarme omgeving

Schets bestaande toestand  Google Maps, geraadpleegd februari 2021
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Te Voet

Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden aanwezig. Er zijn echter te weinig
oversteekplaatsen om het punt veilig bereikbaar te maken.

@ fotoreportage gemeente Kuurne 2021 @ fotoreportage gemeente Kuurne 2021
Fiets
Er zijn geen fietsenstallingen rondom het Hoppinpunt maar er zijn wel aanliggende fietspaden zowel
in de Heirweg, als in de Industrielaan en Vijverhoek. Op het kruispunt zijn er fietsoversteken aanwezig
die fietsers veilig moeten helpen oversteken.

Figuur 3-42: fotoreportage gemeente Kuurne 2021 Figuur 3-43: fotoreportage gemeente Kuurne 2021

Openbaar vervoer
In de bestaande situatie is er enkel een bushalte aanwezig ter hoogte van de Heirbaan huisnummer
45, op ca. 100 meter van het kruispunt met de Industrielaan (enkel afstaphalte).

@Google Maps, geraadpleegd september 2021

In functie van de gewijzigde reisweg van lijn 60 tussen Heule en Lendelede in het nieuwe net
Basisbereikbaarheid moet ook een afstaphalte voorzien worden. Daarnaast worden de nieuwe haltes
dichter bij  het kruispunt met de industrielaan voorzien. In de Vijverhoek net voorbij het kruispunt met
de Industrielaan worden 2 haltes (ifv beide richtingen) voorzien voor de buslijn 60. De halte aan de
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kant van De Waak is voorzien als een toegankelijke halte met halteren op de rijbaan. Voor de halte aan
de overzijde is een niet toegankelijke halte op de rijbaan voorzien met haltepaal.
In de Industrielaan is een afstaphalte voorzien voor de functionele bediening naar de industriezone.
Een haltepaal wordt voorzien.

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie (schooldag) Lijnnummer
Kortrijk-Lendelede-Izegem-Roeselare AN 60’ met extra spitsritten 60

Tabel 3-22 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Kuurne Industriezone De Waak OV-plan 2021

Auto
Er zijn geen openbare parkeerplaatsen in de omgeving van dit Hoppinpunt.

Diensten
Er zijn meerdere speciaalzaken in de buurt van dit Hoppinpunt maar geen horecazaken.
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3.11.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten (cfr het
BVR mobipunten) en aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met  de
eigenheid van deze locatie, waardoor niet alle  nice to haves zijn opgenomen.

Bij de heraanleg van de Heirweg en de aanleg van de bushaltes wordt best rekening gehouden met
voldoende verlichting, toegankelijke haltes en het voorzien van een oversteek (met blindegeleiding)
tussen de bushalte en de stalling van de deelfietsen.

minimumvereiste Aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien in OV-

plan 2021*
Fiets - 5 stallingen voor deelfietsen (5 gewone

fietsen – 3 nietjes)
- Minimaal 1 nietje voor buitenmaatse

fietsen
- Stallingen voor private fietsen

(voorstel minimaal 10 -tal fietsen – 5
nietjes)

Auto - Oplaadpunt elektrische wagen: er zijn
geen openbare parkeerplaatsen
voorzien, hierdoor is er ook geen
oplaadpunt voorzien

- 1 parkeerplaats mindervaliden: indien er
parkeerplaatsen zijn voorzien. Er zijn
geen openbare parkeerplaatsen
voorzien, dus ook geen parkeerplaats
voor mindervaliden noodzakelijk

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisje op het busperron
Aanvullende diensten - pakketautomaat: gemeente geeft aan dit

voorlopig nog niet te voorzien.  Opletten
met locatie voor pakketautomaat – er
moet ruimte zijn voor het halteren van
wagens die een pakketje afhalen.

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
- Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke  (motorische en visuele

beperking) voetpadhalte beide
richtingen

- oversteekvoorzieningen (met
blindegeleiding)

- afgebogen fietspad achter
toegankelijke haltes

Tabel 3-23 Voorkeursoplossing Hoppinpunt Kuurne Industriezone De Waak
* bestaande voorzieningen

Gezien de beperkte ruimte is bijkomend ontwerpend onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van de
mogelijke inplanting van de toegankelijke halte richting Tielt. De inpasbaarheid van de voorgestelde
locatie en oplossing moet verder worden onderzocht. Een andere mogelijke locatie is het voorzien van
de halte net voorbij het kruispunt met de Watermolenstraat richting Tielt. Op deze locatie zijn de
aanwezige elektriciteitskasten en straatmeubilair (vb. kleding container) een aandachtspunt
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3.11.5 Kostenraming

Kuurne Industriezone De Waak is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten
subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000€.  Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een
gemeenteweg .

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten en de
aanbevelingen.

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit
omvat een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-
infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en
fietsenstalling.

De halte in de Industrielaan wordt niet gezien als onderdeel van het Hoppinpunt. Het verplaatsen van
de halte naar de Industrielaan voorzien belijning en kleine aanpaswerken perron wordt ingeschat op
2.200€.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)
Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil (ca. 10 à 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Inplanting toegankelijke halte halteren op de rijbaan (#2) 31.000,00€ 31.000,00€ 31.000,00€

Aanleg fietspaden (240m²) 26.400,00€ 26.400,00€ 26.400,00€

Aanleg verharding in waterdoorlatende verharding (130 m²) 13.806,00€ 13.806,00€ 13.806,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen (#1 BM nietje - 2
fietsen)

850,00€ 850,00€ 850,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling private fietsen  (#5 nietjes - 10 fietsen) 170,00€ 170,00€ 170,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling deelfietsen  (#3 nietjes - 5 fietsen) 510,00€ 510,00€ 510,00€

Markeringen 2 zebrapaden (4m breedte) 1.120,00€ 1.120,00€ 1.120,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 8.155,60€ 8.155,60€ 8.155,60€

89.711,60€ 89.711,60€ 89.711,60€

Aanbevelingen

Overkapping fietsenstalling (32m²) 5.760,00€ 5.760,00€ 5.760,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje (#1 - type A (274x150)) 1.700,00€ 1.700,00€

Diversen (10%) ( onvoorziene werken,….) 576,00€ 576,00€ 576,00€

8.036,00€ 8.036,00€ 6.336,00€

96.047,60€
50.000,00€

HOPPIN Kuurne Industriezone De Waak

OPMERKING:: Onderdelen waarvoor subsidies mogelijk zijn zijn groter dan het maximaal mogelijk bedrag van de subsidies

Posten waar subsidies voor mogelijk zijn
Maximale bedrag van mogelijke subsidies
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Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring.
Voorlopig worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR
beoordeeld. Op vlak van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet
opgenomen als subsidiabel. Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop
de feitelijke subsidieaanvraag wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het
‘nieuwe’ BVR definitief goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.11.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn
Op lange termijn is de uitbouw van een regionaal Hoppinpunt aansluitend op de regionale
bedrijvenzone Kortrijk Noord gepland. De locatie hiervan moet nog worden onderzocht en hangt
enerzijds samen met de lange termijnvisie op vlak van ontsluiting door openbaar vervoer (cfr.
REKOVER), de herkenbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Afstemming met de workshops voor
Kortrijk-Noord in kader van ‘Bedrijventerreinen voor de Toekomst’, het onderzoek van de
doortrekking van de R8 (Kr8) en mogelijk ontwerpend onderzoek in kader van het strategisch project
Contrei zijn noodzakelijk.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een regionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbinding -
Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen
- deelfietsen
- een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking- best zo
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of
bij plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

- (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen
- Kiss&ride
- Fietkluizen
- Fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

 Ruimtelijk integratie
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Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle
gebruikers

- Toegankelijke haltes (zowel voor
mensen met motorische als visuele
beperking)

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STO(e)P-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Het verplaatsen van openbaar vervoerlijnen is niet eenvoudig. Bijkomende kilometers
hebben een grote impact op vlak van budgetten en reistijden. Stem maximaal af op het
voorziene of geplande openbaarvervoersnetwerk;

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer. Hierbij worden de stallingen voor deelfietsen VoM best zo
dicht mogelijk bij de opstaphalte geplaatst, gezien de overstap tijdsgevoeliger is. Bij kleinere
haltes worden afstanden van ca. maximaal 20 meter gesuggereerd.;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook een veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.11.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Uitvoeren van bijkomend ontwerpend onderzoek voor inplanting toegankelijke halte richting Tielt.
- Afstemming met De Lijn van mogelijke haltelocatie en inrichting.
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3.12 MENEN LAUWEPLAATS

3.12.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Menen Lauweplaats” is gelegen in het centrum van Lauwe, een deelgemeente
van Menen. Lauwe situeert zich langsheen de Leie tussen Kortrijk en het centrum van Menen.

Het mobipunt zal in de toekomst als lokaal Hoppinpunt pal in het centrum van Lauwe, ter hoogte van
Lauweplaats liggen. Gezien de geplande heraanleg van Lauweplaats, met een werffase die van start zal
gaan na de zomer van 2022, wordt het Hoppinpunt op korte termijn tijdelijk iets verderop voorzien in
de Lauwbergstraat. Na de werken kunnen de bushaltes en de deelfietsen dan een nieuwe locatie
krijgen, aan Lauweplaats zelf.

De tijdelijke locatie van het Hoppinpunt bevindt zich in de Lauwbergstraat ter hoogte van basisschool
De Stap. Rechts van de school is een langsparkeerstrook voor wagens. De parkeerplaatsen die het
dichtst bij de school liggen, zullen opgeheven worden in functie van de tijdelijke inrichting van het
Hoppinpunt.
Dit Hoppinpunt wordt gezien als een type 2. In deze unieke verantwoordingsnota wordt voor deze
locatie op korte termijn bekeken waar het Hoppinpunt ingericht kan worden als tijdelijke locatie in de
werfsituatie. Er worden ook  een programma van eisen uitgewerkt voor de toekomstige inrichting van
het punt aan Lauweplaats.

3.12.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Lauweplaats is een knooppunt waarbij meerdere functionele fietsroutes samenkomen. Deze BFF-
routes maken de aansluiting op de fietssnelweg F371 langsheen de Leie (tussen Komen en Deinze)
mogelijk in het noorden.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.
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Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.12.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
- geen drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen
- geen verhoogde en met hellingen voorziene

busperrons
- geen ticketmogelijkheden en informatieverstrekking

aanwezig
- geen blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
Mobiliteitsdiensten:
ü 45 fietsparkeerplaatsen verspreid over de omgeving

van Lauweplaats, voornamelijk wielbuigers
ü fietsenstallingen op circa 100 m van de tijdelijke halte
ü 3 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden

en 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor
elektrische wagens op Lauweplaats

- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen autodeelplaatsen en fietsdeelplaatsen

Comfort:
ü er zijn schuilhuisjes en zitplaatsen aanwezig op elk

busperron aan Lauweplaats. Aan de tijdelijke haltes
worden geen schuilhuisjes noch zitplaatsen voorzien.

ü voldoende vuilnisbakken
ü goede verlichting
Ruimtelijke Integratie
ü voldoende sociale veiligheid
ü aanvullende functies (horeca en winkels) aanwezig in

de omgeving
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe en geen

conflictarme omgeving: auto’s krijgen er veel ruimte.
De heraanleg van Lauweplaats moet dit verhelpen.
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Situatieschets bestaande toestand  -  Geopunt, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig bereikbaar maken.

@ fotoreportage stad Menen 2021

Fiets
Aan het tijdelijke Hoppinpunt zijn er geen fietsenstallingen aanwezig in de onmiddellijke omgeving. De
Lauwbergstraat is een smalle straat met gemengd verkeer. Ter hoogte van de schoolomgeving geldt
een maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/u.

@ fotoreportage stad Menen 2021

In de ruime omgeving van het Hoppinpunt zijn er fietsenstallingen verspreid aanwezig ter hoogte aan
de kerk en op de parking aan Lauweplaats. Ter hoogte van Lauweplaats zijn er verouderde en eerdere
fietssuggestiestroken voor fietsers en geldt eveneens de maximumsnelheid van 30 km/u voor het
gemotoriseerd verkeer.
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Openbaar vervoer
Aan beide zijden van de Lauwbergstraat is ter hoogte van de vrije basisschool De Stap de bushalte
Lauwe Plaats voorzien. Op de voetpaden zijn tijdelijke haltepalen geplaats. De tijdelijke bushaltes zijn
niet toegankelijk aangelegd.

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021 @: Google Maps, geraadpleegd juli 2021

De bushaltes  zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie (schooldag) Lijnnummer
Kortrijk-Marke-Lauwe-Menen-Ons
Dorp

AN 30’ (segment Kortrijk- Lauwe)
60’ (segment Lauwe – Menen)

81

Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Menen Lauweplaats OV-plan 2021

Auto
Nabij het toekomstig Hoppinpunt, aan de Lauweplaats, zijn er op de parking aan de kerk drie
parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden. Aan de overzijde is er in een parkeerzone waar
dwars geparkeerd wordt, met een oplaadpaal voor elektrische wagens.

De parkeerplaatsen die het dichtst bij de school liggen, zullen opgeheven worden in functie van de
tijdelijke inrichting van het Hoppinpunt.
Ter hoogte van de schoolomgeving geldt een snelheidsregime van 50 km/u en tijdens het begin en
einde van de schooluren 30 km/u (dynamische zone 30).

@ fotoreportage stad Menen, 2021 @ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Diensten
In de omgeving van het Hoppinpunt zijn er heel wat horecazaken en winkels aanwezig.
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3.12.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
een tijdelijke invulling is, waardoor niet alle minimumvereisten en aanbevelingen voor een lokaal
Hoppinpunt zijn opgenomen.

Zo zullen bij de inrichting van het Hoppinpunt op de tijdelijke locatie louter een fietsenstalling voor
deelfietsen en Hoppinzuil geplaatst worden. Het toegankelijk inrichten van de busperrons met
schuilhuisjes,  het voorzien van een mindervalideplaats en een oplaadpunt voor elektrische wagens
zijn zaken die meegenomen worden bij de heraanleg van Lauweplaats. Gezien er een ruim aanbod is
aan fietsenstallingen voor private fietsen op Lauweplaats worden bijkomende stallingen op korte
termijn niet voorzien op deze tijdelijke locatie. Gezien de aanwezigheid van de schoolomgeving ziet de
gemeente wel opportuniteiten voor het voorzien van stallingen voor buitenmaatse fietsen.

Gezien het uitbouwen van toegankelijke haltes niet wenslijk is in deze tijdelijke situatie geeft de
gemeente aan dat er geen subsidies zullen worden aangevraagd voor deze tijdelijke locatie. Dit zal wel
mogelijk zijn voor de uiteindelijke inrichting op Lauweplaats. Hierdoor wordt enkel het voorzien van
openbaar vervoer en het plaatsen van stallingen voor de deelfietsen gezien als minimumvereisten op
deze locatie.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is

voorzien in OV-plan 2021*
Fiets - stallingen voor 8

deelfietsen (3 elektrische
fietsen en 5 gewone)

- 4 stallingen voor buitenmaatse fietsen
- stallingen voor overige fietsen zijn aanwezig

op Lauweplaats**
Auto - - Er is een oplaadpunt voor elektrische wagens

aanwezig aan Lauweplaats. Er wordt geen
laadpaal geplaatst aan het tijdelijke
Hoppinpunt.*

- Er zijn mindervalideplaatsen aanwezig op de
parking aan de kerk van Lauwe. Er wordt geen
parkeerplaats ingericht voor mindervaliden
aan het tijdelijke Hoppinpunt.*

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - Er worden geen schuilhuisjes voorzien

aan de tijdelijke bushaltes.
Aanvullende diensten - Menen geeft aan dat het niet wenselijk is

om  op deze locatie een pakketautomaat
te voorzien gezien er op een afstand van
zo’n 650m, ter hoogte van de nieuwe
bibliotheek, reeds een aanwezig is.

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Op korte termijn worden de tijdelijke

haltes niet omgevormd tot toegankelijke
busperrons.

Tabel 3-24: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen
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3.12.5 Kostenraming
Menen Lauweplaats is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar
zijn met een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten. Gezien geen
subsidie zal worden aangevraagd omvat dit enkel de stallingen voor de deelfietsen.

In functie van de tijdelijke situatie is geen kostprijs opgenomen voor het voorzien van een aansluiting
van de Hoppinzuil.  Voor deze tijdelijke situatie kan ook worden gewerkt met een kleine hoppinzuil.
Deze komt neer op ca. 2.400€ ipv de 7.200€ voor een grote analoge zuil.

De gemeente geeft aan dat de verplaatsbare infrastructuur, zoals voorzien in het Tripod project van
Leiedal, een mogelijkheid kan bieden voor deze locatie. Deze kostprijs is niet ingeschat in
bovenstaande tabel gezien hier nog geen informatie over beschikbaar is.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente

(excl BTW)

Minimumvereisten

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#4 nietjes voor 8 deelfietsen) 680,00€ 680,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 68,00€ 68,00€

680,00€ 748,00€

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#2 BM nietjes - 4
fietsen)

340,00€ 340,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 720,00€ 720,00€

7.200,00€ 7.200,00€

Aanbevelingen

HOPPIN Menen Lauweplaats
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3.12.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn
Voor deze locatie is op korte termijn een lokaal Hoppinpunt voorzien. Gelet op de geplande
heraanleg van Lauweplaats is tijdens de werffase dit tijdelijke Hoppinpunt voorzien. Op middellange
termijn zal het Hoppinpunt verplaatst worden naar Lauweplaats en verder uitgebouwd worden als
een volwaardig lokaal mobipunt.

Bij het uitwerken van de plannen geeft de stad Menen aan dat er rekening wordt gehouden met de
inrichting van Lauweplaats als Hoppinpunt. Bij deze herinrichting wordt binnen het ontwerpplan ook
de locatie van de bushaltes en routes van de bussen herbekeken in functie van de gewenste
toekomstige circulatie. De haltes in de toekomstige situatie worden voorzien op Lauweplaats voor de
halte richting Kortrijk en in de Lauwbergstraat voor de halte richting Menen (ongeveer ter hoogte
van de tijdelijke halte). Daarnaast zal ook de voorrangsregeling aan Lauweplaats in de toekomst
wijzigen.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een lokaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente lokale verbinding  of vervoer

op maat
-

Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor
buitenmaatse fietsen

- Kwalitatieve en diefstalveilige
fietsenstallingen- best zo dicht
mogelijk bij perrons. Bij voorkeur
nietjes.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig, waarbij
er aangepaste en voorbehouden
plaatsen voor personen met een
beperking worden voorzien

- (elektrische) deelwagens
- Oplaadpunt wagen

Diensten
Wachtaccommodatie - - Zitplaatsen beschut tegen regen en

wind, met eventueel eet- en
drankgelegenheden en een
krantenwinkel

Aanvullende diensten - - postpakketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

-

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- analoge Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

 Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes(zowel voor

mensen met motorische als
visuele beperking)

- goed bereikbaar vanuit
verschillende richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke

verblijfsruimte
Programma van eisen lokaal Hoppinpunt
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Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer. Hierbij worden de stallingen voor deelfietsen VoM best zo
dicht mogelijk bij de opstaphalte geplaatst, gezien de overstap tijdsgevoeliger is. Bij kleinere
haltes worden afstanden van ca. maximaal 20 meter gesuggereerd.;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.12.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Dit zal worden opgenomen in het masterplan. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar
de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de
projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de
projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het
Hoppinpunt.
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3.13 MENEN STATION

3.13.1 Situering en type Hoppinpunt

Het regionaal Hoppinpunt “Menen station” is gelegen aan het station van Menen. Deze stad bevindt
zich langsheen de Leie en de spoorlijn Kortrijk-Ieper en situeert zich ten westen van Kortrijk. Het
Hoppinpunt wordt zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het station uitgebouwd als een
regionaal punt.

Dit mobipunt is gecategoriseerd als type 3, wat wil zeggen dat er nog geen ontwerpinitiatieven
bestaan, maar er wel aanpassingen nodig zijn voor de uitbouw van het Hoppinpunt.

3.13.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan het station komen meerdere functionele fietsroutes uit verschillende richtingen samen. Deze BFF-
routes maken de aansluiting op de fietssnelweg F371 langsheen de Leie (tussen Komen en Deinze)
mogelijk in het zuiden.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM
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Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.13.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü drempelloze en obstakelvrije looplijnen aan de

achterzijde van het station
ü veilige looplijnen aan zowel de voor- als achterzijde

van het station
ü verhoogde en met hellingen voorziene perrons
ü informatieverstrekking aanwezig voor zowel treinen

als bussen
ü ticketmogelijkheden aan de voorzijde van het station
- geen drempelloze en obstakelvrije looplijnen aan de

voorzijde van het station
- geen blindengeleiding naar oversteekplaatsen
Comfort:
ü er zijn schuilhuisjes en zitplaatsen aanwezig op elk

perron
ü overdekte schuilruimte aan de voorzijde van het

station.
ü beperkte openingsuren van het stationsgebouw,

waardoor de inpandige wachtruimte niet steeds vrij
toegankelijk is

ü goede verlichting
- onvoldoende vuilnisbakken

Mobiliteitsdiensten:
ü 242 hoog-laag overdekte fietsparkeerplaatsen aan de

voorzijde van het station en 156 hoog-laag overdekte
fietsparkeerplaatsen aan de achterzijde van het
station

ü onder normale omstandigheden is er zowel aan de
voorzijde als achterzijde geen tekort aan
fietsenstallingen

ü gros van de fietsen aan de achterzijde staan op circa
60 à 70 passen van het dichtstbijzijnde perron. Aan de
voorzijde staat het gros van de fietsen net naast het
perron van het dichtstbijzijnde treinperron.

ü 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden
aan de achterzijde van het station en 1 aan de
voorzijde

ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische
wagens aan de voorzijde en 2 aan de achterzijde

- de fietsenstallingen zijn niet beveiligd
- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen autodeelplaatsen en fietsdeelplaatsen in de

omgeving
Ruimtelijke Integratie
ü aanvullende functies (horeca en winkel) aanwezig in

de omgeving
ü voldoende sociale veiligheid overdag
ü ingericht volgens STO(E)P-principe en conflictarme

omgeving
- Snelheidsregime: 50 km/u
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Situatieschets bestaande toestand - Geopunt, geraadpleegd feb. 2021

Te Voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig en bereikbaar maken.  Niet alle oversteekvoorzieningen zijn uitgerust met blindegeleiding. Het
stationsgebouw bevindt zich in het midden van een groot langwerpig plein met een dubbele bomenrij
en meerdere zitbanken. Het plein fungeert als een circulatie- en verblijfsruimte voor voetgangers. Aan
de achterzijde van het station is er een voetgangerstunnel die toegang geeft tot de sporen en het
stationsgebouw. Ook hier is er een plein met een enkele bomenrij en enkele zitbanken.

@ fotoreportage stad Menen 2021 @ fotoreportage stad Menen 2021
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Fiets
In de directe omgeving van het station zijn er verschillende fietsenstallingen, zowel aan de voor- als
aan de achterzijde. Aan de voorzijde bevinden zich naast van het stationsgebouw en de onderdoorgang
overdekte fietsenstallingen. Hierbij is ook ruimte voorzien voor het stallen van buitenmaatse fietsen.
Aan de achterzijde zijn er aan weerszijde van de onderdoorgang overdekte fietsenstallingen.

De fietsers delen in de Wahisstraat (voorzijde) en de Zandputstraat (achterzijde) de weg met
gemotoriseerde voertuigen. Tussen de onderdoorgang van de sporen tot aan de Ezelbrugstraat is een
afgescheiden fietspad aanwezig langs de achterzijde.

@ fotoreportage stad Menen, 2021 @: fotoreportage stad Menen, 2021

Openbaar vervoer
Het station van Menen is gelegen op de spoorlijn 69 (Kortrijk – Poperinge). Menen wordt bediend door
de IC-trein Antwerpen – Gent – Kortrijk - Poperinge, de P-trein Schaerbeek – Brussel – Poperinge
en de P-trein Kortrijk – Poperinge.
De voetgangerstunnel onder de sporen is enkel via trappen toegankelijk hetgeen voor personen met
beperkte mobiliteit de verplaatsing tussen de voor- en achterzijde van het station bemoeilijkt. Voor
zover gekend zijn er geen plannen om deze toegankelijk aan te leggen. De treinperrons zijn niet
verhoogd aangelegd.

Aan de voorzijde van het station is een middeneiland met busperrons waarrond bussen kunnen
halteren en een draaibeweging kunnen maken om opnieuw op de Wahisstraat uit te komen. Het
middeneiland is verhoogd aangelegd maar niet voorzien van blindegeleidetegels of verhoogde
boordsteen. Op de perrons zijn schuilhuisjes aanwezig met zitbanken en vuilnisbakken, alsook
voldoende verlichtingspalen en bomen.

@ fotoreportage stad Menen, 2021 @ Google Maps, geraadpleegd juli 2021 @ fotoreportage
stad Menen, 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Bissegem-Wevelgem-Menen
(segment: Bissegem-Menen)

AN 30’ 40

Kortrijk-Marke-Lauwe-Menen-Ons Dorp
(segment: Lauwe-Menen)

AN 60’ 81

Wervik-Geluwe-Menen-Rekkem –
(Moeskroen) (segment: Wervik-Rekkem
Paradijs)

AN 60’ 86

Ieper-Geluwe-Menen AN 60’ 84
Roeselare-Ledegem-Menen KN-C 60’ 54
Moorslede-Dadizele-Menen FN functioneel 55
Roeselare-Oekene-Ledegem-Menen FN functioneel 62
Moorsele-Menen VoM vast functioneel
Flexgebied Wervik-Menen VoM flex Op afroep

Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt OV-plan 2021

Auto
Aan de voorzijde van het station zijn twee parkings. De parking ten noorden van de busperrons is in
beheer van de NMBS en beschikt over twee mindervalideplaatsen en twee parkeerplaatsen voor
elektrische wagens. De parking ten zuiden van de busperrons heeft een parkeerplaats voor
mindervaliden en een standplaats voor taxi’s.

Aan de achterzijde van het station is een strook met dwarse parkeerplaatsen, waarbij ook een
elektrische oplaadpaal voeding voorziet voor twee elektrische wagens. Het dichtst bij de overweg zijn
drie parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervalideplaatsen.

Zowel aan de voor- als achterzijde zijn er Kiss&Ride-stroken. Aan de achterzijde is deze ter hoogte van
het plein bij de voetgangerstunnel gelegen. Aan de voorzijde werd de Kiss & Ride recent omgevormd
tot een strook met 6 Shop & Go plaatsen. Hier kunnen wagens maximaal 30 minuten stationeren.

In het mobiliteitsplan van Menen wordt overwogen om de Wahistraat enkele richting te maken naar
het station toe.

@ fotoreportage stad Menen, 2021 @ fotoreportage stad Menen, 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het
Hoppinpunt. Deze bestaan voornamelijk uit horecazaken en enkele winkels. In het stationsgebouw zelf
is er een inpandige wachtruimte en een publiek toegankelijk toilet. Er wordt momenteel een nieuwe
invulling van het stationsgebouw onderzocht.



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 151

3.13.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat er op
deze locatie reeds vele voorzieningen aanwezig zijn.

De voorzieningen zijn echter niet altijd even strategisch gelegen. Zo liggen de parkeerplaatsen voor
mindervaliden en de oplaadpunten voor de elektrische wagens niet steeds zo dicht mogelijk bij de
toegang tot het station. Er wordt gesuggereerd om naar de toekomst toe de parkings te reorganiseren
zodanig dat deze toegankelijker en meer geclusterd een geheel vormt met de overige deelmobiliteit
en het openbaar vervoer.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbindingen*

- VoM flex  en VoM vast*:
-

Fiets - stallingen voor 16 deelfietsen (10
gewone + 6 elektrische fietsen),
deels aan de voorzijde van het
station en deels aan de achterzijde

- stallingen voor private fietsen*
- stallingen voor buitenmaatse fietsen

aan de voorzijde van het station*

- wijd gamma aan overdekte en bewaakte
fietsenstallingen*

- bijkomende stallingen voor buitenmaatse
fietsen aan de achterzijde van het station

Auto - 6 mindervalideplaatsen waarvan drie
aan de achterzijde en 3 aan de
voorzijde. *

- Oplaadvoorziening voor 2 (elektrische)
deelwagens aan de voorzijde en
oplaadvoorziening voor 2 (elektrische)
deelwagens aan de achterzijde

- fietsherstelpaal
- Kiss & Ride aan de voorzijde werd recent

omgevormd tot 6 Shop&Go plaatsen. Hier
kan 30 min gestationeerd worden*

- Kiss & ride aan de achterzijde*
- oplaadvoorzieningen elektrische wagens, 1

aan de achterzijde en 1 aan de voorzijde
(parking in beheer van NMBS)*

- clusteren van de parkeerplaatsen met
elektrische oplaadpunten richting de
onderdoorgang en toegang naar de
treinperrons, zowel aan de voor- als
achterzijde. Menen geeft aan op korte
termijn de bestaande plaatsen aan de
achterzijde te willen behouden. Voor de
plaatsen aan de voorzijde moeten
afspraken met de NMBS worden gemaakt.

- verplaatsen twee mindervalideplaatsen op
de parking (beheer NMBS) aan de
voorzijde richting de toegang van het
station

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - overdekte inpandige zitmogelijkheid in het

stationsgebouw en schuilhuisjes op de
busperrons*

- drank- en eetopties in het stationsgebouw
(automaat) en in de omgeving (frituur,
café, dagwinkel, etc.)*

Aanvullende diensten - postpakketautomaat: Menen ziet geen
meerwaarde voor de pakketautomaat op
deze locatie. Het postkantoor is gelegen op
zeer korte afstand en om die reden is er
vandaag ook geen postbus aanwezig
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- ticketautomaat voor trein (aan voorzijde
station) en bus (op de busperrons,
tegenover het gebouw van Infrabel)*

- Menen is vragende partij voor een
bijkomende ticketautomaat in het
stationsgebouw

- fietsherstelpaal
- toilet*

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = twee

Hoppinzuilen
- data-uitwisseling = twee

Hoppinzuilen
Herkenbaarheid - twee Hoppinzuilen - digitaal
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Toegankelijke, verhoogde

busperrons aan de voorzijde*
- plaatsen blindegeleidetegels

aan de busperrons
Tabel 3-25: Voorkeursoplossing Hoppinpunt

De NMBS heeft aangegeven dat er een voorkeur is voor het stallen van de deelfietsen in de bestaande
stallingen dicht bij de toegang.  Indien de exclusiviteit van Blue-Mobility vervalt of indien Blue-Mobility
akkoord gaat kunnen de deelfietsen worden voorzien naast de bestaande Blue-Bikes. Indien niet aan
deze voorwaarde voldaan kan worden moet een alternatieve locatie worden voorzien op openbaar
domein of op domein van de NMBS binnen de kleine wegenis. Deze alternatieve locatie is aangegeven
op het voorkeursontwerp.

Verder moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het vervoer op maat mogelijks niet met
een bus zal worden uitgevoerd en deze, afhankelijk van het uiteindelijke type voertuig, bijgevolg niet
aan het busperron zal kunnen halteren. Zo kunnen de deuren van een taxi bijvoorbeeld niet geopend
worden aan een verhoogde halte. Gelet op de aanwezigheid van een taxiplaats aan de parking aan de
voorzijde kan deze tevens gebruikt worden voor het halteren van het vervoer op maat. Mogelijks kan
een bijkomende plaats worden voorzien. Het is momenteel onduidelijk of deze voertuigen dan ook
onder het taxidecreet zouden vallen.
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3.13.5 Kostenraming

Menen station is een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 250.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.
Daarnaast is ook een kostprijs ingeschat voor het voorzien van buitenmaatse stallingen aan de
achterzijde van het station, te bespreken met de NMBS, en de kostprijs indien de deelfietsen niet in de
bestaande stallingen kunnen worden voorzien.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg en aan een stationsomgeving met busstation.
Hierdoor zijn afspraken met AWV, De Lijn en NMBS noodzakelijk voor de verdeling van de kosten .  In
onderstaande tabel is een aanzet gedaan van verdeling op basis van de bepalingen in het BVR
mobipunten. Hierbij zijn nog enkele openstaande vragen voor Hoppinpunten langs gewestwegen die
AWV intern navraagt en met de verschillende actoren zal moeten worden besproken:

- Hoe wordt omgegaan met werken langs gewestwegen op grond van NMBS of private actoren?
(vb  Hoppinzuil op grond NMBS,voorzien blindegeleidentegels op busperrons of aanpassingen
fietsenstallingen NMBS)

- Worden markeringen voor parkeerplaatsen langs gewestwegen voorzien door AWV of de
gemeente?

De onduidelijkheden zijn in de tabel in her rood aangegeven.

De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten voor werken op gronden in
beheer van de gemeente (als eigendom of via samenwerkingsovereenkomst). Gezien de complexe
eigendoms- en beheerssituatie aan deze stationsomgeving moet worden nagegaan voor wie
beheerder is van de gronden waar werken noodzakelijk zijn. Voor gronden die niet in eigendom of
beheer zijn is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk voor het aanvragen van subsidies.
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Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.13.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
minimale leden van de PSG deel uit maken van de Vervoerregio, zal de Vervoerregioraad optreden als
PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV
(excl BTW)

Deel subsidie
(excl BTW)

Minimumvereisten

Twee Hoppinzuilen - type digitaal (incl funderingsvoet) 20.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 5.000,00€

Plaatsen kabel voor aansluiting nutsleiding ifv. digitale zuil (# 2 - ca. 10 à 15m) 1.000,00€ 500,00€ 500,00€ 250,00€

Haltehavens voorzien van blindegeleidetegels (# 6 perrons) 15.000,00€ 15.000,00€ -€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 3.600,00€ 1.050,00€ 2.550,00€ 525,00€

39.600,00€ 11.550,00€ 28.050,00€ 5.775,00€

Laadpaal voor 2 elektrische deelwagens (#1 bijkomende paal aan voorzijde ifv
deelwagens) 9.000,00€ 9.000,00€ -€ 4.500,00€
Markeringen parkeerplaatsen elektrische deelwagens aan voor- en achterzijde
station (#4, telkens 2 voor en achterzijde - volledige oppervlakte) 2.200,00€ 2.200,00€ -€ 1.100,00€
Verkeersbord voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische deelwagens  (#4,
telkens 2 voor en achterzijde) 920,00€ 920,00€ -€ -€
Markeringen parkeerplaatsen elektrische wagens (#2) (verschuiving bestaande2
plaatsen aan voorzijde) 80,00€ 80,00€ -€ 40,00€
Verkeersbord voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische wagens (#2 aan
voorzijde) 460,00€ 460,00€ -€ -€
Verplaatsen 2 verkeersborden mindervalideplaatsen aan voorzijde (parking
NMBS) 460,00€ 460,00€ -€ -€

Markering 2 parkeerplaatsen mindervaliden aan voorzijde (parking NMBS) 1.500,00€ 1.500,00€ -€ 750,00€

Buitenmaatse fietsen achterzijde station (5 lage nietjes - stalling NMBS) 850,00€ 850,00€ -€

Diversen (10%) (aansluiting nutsleidingen, onvoorziene werken,….) 1.462,00€ 1.462,00€ -€ 639,00€

16.932,00€ 16.082,00€ 850,00€ 7.029,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#16 fietsen - 4 nietjes voor en achterzijde) 1.360,00€ 1.360,00€ -€

Overkapping fietsenstallingen (2 x 12m²) 4.320,00€ 4.320,00€ -€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 568,00€ -€ 568,00€ -€

6.248,00€ -€ 6.248,00€ -€

xxxx     Nog  te besvestigen wie in zal staan voor deze kosten

HOPPIN Menen station

Aanbevelingen

Optioneel bij plaatsen fietsenstalling in kleine wegenis (voorzijde station) en op openbaar domein (achterzijde station)
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Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Afspraken maken tussen stad en AWV wie de initiatiefnemer is voor het verdere traject tot

uitvoering.
- Afspraken maken tussen stad, De Lijn, NMBS en AWV voor de verdeling van de kosten.
- Overleg met NMBS, De Lijn en AWV voor verder uitwerken van de plannen voor de

aanpassingen (vb aansluitingen datakabel, bijkomende buitenmaatse fietsenstallingen,
aanpassingen busstation, …).
Aandachtspunten:

o Aan de voorzijde van het station is op het plein geen onafhankelijk voedingspunt
aanwezig.

o De parking aan de voorzijde (ten noorden van de busperrons) in het beheer van de
NMBS

o Wie is beheerder voor het busstation?
- Voor het uitvoeren van werken zal een samenwerkingsovereenkomst moeten worden

opgezet.
- Navragen bij Blue-Mobility en NMBS of kan worden afgeweken van exclusiviteit voor Blue Bike

en er toestemming is voor het plaatsen van de deelfietsen in de bestaande stallingen van de
NMBS. Indien noodzakelijk bespreken van mogelijke concessiekosten.

Overige geplande aanpassingen aan het Hoppinpunt
- Er wordt een nieuwe invulling voor het stationsgebouw gezocht. Het publiek toegankelijk toilet en

de wachtruimte zullen blijvend toegankelijk blijven maar mogelijks op een andere locatie.
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3.14 WAREGEM INDUSTRIEZONE WAREGEM-ZUID

3.14.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Industriezone Waregem-Zuid” is gelegen in de stad Waregem. Deze stad
situeert zich langsheen de Leie-as ten noordoosten van Kortrijk.
Het Hoppinpunt zelf ligt langsheen de Vichtseweg tussen Vichte en Waregem, ten noorden van de brug
over de E17 en de bedrijvenzone Waregem Zuid.  Iets ten noorden van de zijstraat Vichtseweg worden
de nieuw te realiseren bushaltes voorzien ter hoogte van huisnummer 35 bus 2. De bestaande bushalte
‘Waregem Gaverbeek’ in de Platanendreef zal worden verplaatst naar deze geplande halte die door
twee lijnen zal worden bediend na invoering van het OV-plan 2021. De stad wil de verbinding tussen
het lokaal Hoppinpunt en de achterliggende woonwijk versterken door de aanleg van een voetpad.

Op lange termijn is mogelijks de uitbouw van een regionaal Hoppinpunt aansluitend aan de regionale
ontwikkelingspool Waregem Zuid  gewenst. De locatie van het regionale  Hoppinpunt ifv deze regionale
ontwikkelingspool moet op lange termijn nog worden onderzocht. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de toekomstvisie voor de verschillende vervoersmodi (vb. toekomstige OV-bediening,
fietsroute langs de N382) en verdere geplande ontwikkelingen (vb. ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Blauwpoort).
Dit Hoppinpunt wordt hierdoor gezien als een type 1b. In deze unieke verantwoordingsnota wordt de
halte uitgewerkt uitgaande van de aanname dat deze locatie mogelijks een tijdelijk Hoppinpunt zal
zijn.

3.14.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het Hoppinpunt loopt de functionele fietsroute tussen Waregem en Vichte.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)
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3.14.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
- Geen drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen.
- Op vandaag geen verhoogde en met hellingen

voorziene busperrons.
- Geen ticketmogelijkheden en informatieverstrekking

aanwezig
- Geen blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
Mobiliteitsdiensten:
- Momenteel zijn de geplande bushaltes, perrons en de

fietsenstallingen nog niet aanwezig.
- Geen fietsherstelpunt aanwezig
- Momenteel geen deelfietsen aanwezig
- Geen autodeelplaatsen, parkeerplaatsen

voorbehouden voor mindervaliden of parkeerplaatsen
met oplaadpunten voor elektrische wagens

Comfort:
- Geen schuilhuisje
- Geen vuilnisbakken
ü Goede verlichting
Ruimtelijke Integratie
- Geen oversteekvoorzieningen
- Niet ingericht volgens STO(E)P-principe
- Geen aanvullende functies of camera’s aanwezig in de

omgeving
- Snelheidsregime: 70 km/u

Situatieschets bestaande toestand  - @Google Maps, geraadpleegd feb. 2021

Te Voet
Er zijn momenteel geen verharde voetpaden aanwezig in de Vichtseweg. Met de aanleg van het
Hoppinpunt zal een verhard voetpad aan de noordzijde van de zijstraat Vichtseweg en een deel van de
Vichtseweg aangelegd worden. Op die manier kunnen voetgangers het Hoppinpunt veilig en
toegankelijk bereiken. Momenteel verlopen gesprekken tussen de stad en de eigenaar van het perceel
op de hoek met de Vichtseweg om het beboste gedeelte aan de T-splitsing volledig bij het openbaar
domein in te lijven.
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@ Google Maps, geraadpleegd juli  2021

Fiets
Aan de zijde van de geplande bushalte richting Waregem ligt vandaag een dubbelrichtingfietspad met
een breedte van 2 meter. De fietsroute langsheen de Vichtseweg is geselecteerd als BFF en vormt een
functionele fietsverbinding tussen Vichte en Waregem.

Er zijn geen fietsenstallingen in de omgeving van het geplande Hoppinpunt voorzien.

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Openbaar vervoer

Aan de nieuwe bushaltes zullen in de toekomst de OV-lijnen halteren die weergegeven zijn in
onderstaande tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder in de planningscontext
(3.14.2).

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021 @ Google Maps, geraadpleegd juli 2021
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Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk-Waregem FN functioneel 70
Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-
Waregem  (segment: Deerlijk-Waregem)

AN 60’ 71

Waregem-Vichte-Anzegem-Avelgem AN 60’ 85
Tabel 3-26 Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Waregem-Zuid

Auto
Er zijn geen parkeervoorzieningen aanwezig in de directe omgeving van het geplande Hoppinpunt.  Het
geldende snelheidsregime is 70 km/u.

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er geen andere voorzieningen gelokaliseerd aan het Hoppinpunt, met
uitzondering van de frituur die zich ten noorden van het Hoppinpunt bevindt.

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021
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3.14.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met  de eigenheid van deze
locatie, waardoor niet alle  nice to haves zijn opgenomen.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien in

OV-plan 2021*
Fiets - 5 stallingen voor deelfietsen (5

gewone fietsen – 3 nietjes)
- 6 stallingen voor gewone fietsen (3

nietjes) waaronder 1 nietje voor 2
buitenmaatse fietsen

Auto - 1 parkeerplaats mindervaliden: er zijn
geen parkeerplaatsen voorzien,
hierdoor is er ook geen
mindervalideplaats voorzien.

- oplaadpunt elektrische wagen: er zijn
geen parkeerplaatsen voorzien,
hierdoor is er ook geen oplaadpunt
voorzien.

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisje. Voornaamste

opstaphalte is deze richting
Waregem.

Aanvullende diensten - pakketautomaat: een
pakketautomaat is niet wenselijk
geacht op deze locatie gezien er geen
parkeerplaatsen zijn voor wagens die
halteren om een pakketje op of af te
halen.

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke uitstulpende

voetpadhaltes aan weerszijden
- oversteekvoorziening

- nieuw voetpad aan de noordzijde van
de zijstraat Vichtseweg

Tabel 3-27: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen
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3.14.5 Kostenraming
Waregem Industriezone Waregem Zuid is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten
subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit
omvat een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. . In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-
infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en
fietsenstalling.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie (excl

BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Inplanting  toegankelijke halte halteren op de rijbaan beide richtingen 31.000,00€ 31.000,00€ 31.000,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#5 deelfietsen-  3 nietjes) 340,00€ 340,00€ 340,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (4 private fietsen-  2 nietjes) 340,00€ 340,00€ 340,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#1 BM nietjes) 170,00€ 170,00€ 170,00€

Aanleg verharding in waterdoorlatende verharding (90 m²) 10.620,00€ 10.620,00€ 10.620,00€

Aanleg fietspaden (180m²) 21.600,00€ 21.600,00€ 21.600,00€

Markeringen zebrapad (4m breedte) 560,00€ 560,00€ 560,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 7.233,00€ 7.233,00€ 7.233,00€

79.563,00€ 79.563,00€ 79.563,00€

Overkapping fietsenstalling (35m²) 6.300,00€ 6.300,00€ 6.300,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje per halte (# 2 - type A (274x150)) 3.400,00€ 3.400,00€

Aanleg voetpad in waterdoorlatende verharding (90m²) 9.558,00€ 9.558,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 13.883,40€ 13.883,40€ 630,00€

33.141,40€ 33.141,40€ 6.930,00€

86.493,00€
50.000,00€

Posten waar subsidies voor mogelijk zijn
Maximale bedrag van mogelijke subsidies

OPMERKING:: Onderdelen waarvoor subsidies mogelijk zijn zijn groter dan het maximaal mogelijk bedrag van de subsidies

HOPPIN Waregem Industriezone Waregem Zuid

Aanbevelingen
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3.14.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn
Voor deze locatie is op korte termijn een lokaal Hoppinpunt voorzien. Op lange termijn is de uitbouw
van een regionaal Hoppinpunt gewenst. De locatie van het regionale  Hoppinpunt ifv deze regionale
ontwikkelingspool moet op lange termijn nog worden onderzocht. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de toekomstvisie voor de verschillende vervoersmodi(vb. toekomstige OV-bediening,
fietsroute langs de N382) en verdere geplande ontwikkelingen (vb. RUP Blauwpoort).

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een regionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbinding -
Fiets - fietsenstallingen met ruimte

voor buitenmaatse fietsen
- Deelfietsen
- Een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking-
best zo dicht mogelijk bij
perrons. Nietjes  of bij
plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking
worden voorzien

- (elektrische) deelwagens
- oplaadpunt wagen
- kiss&ride
- fietskluizen
- fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

 Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- toegankelijke haltes (zowel voor

mensen met motorische als
visuele beperking)

- goed bereikbaar vanuit
verschillende richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke

verblijfsruimte
Tabel 3-28: Programma van eisen regionaal Hoppinpunt

Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:
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- Het verplaatsen van openbaar vervoerlijnen is niet eenvoudig. Bijkomende kilometers
hebben een grote impact op vlak van budgetten en reistijden. Stem maximaal af op het
voorziene of geplande openbaarvervoersnetwerk;

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.14.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
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3.15 WAREGEM STATION

3.15.1 Situering en type Hoppinpunt
Het regionaal Hoppinpunt “Waregem station” ligt ter hoogte van de voorzijde van het station van
Waregem. Deze stad situeert zich op de Leie-as, ten noordwesten van Kortrijk.

Dit mobipunt wordt uitgebouwd als een regionaal Hoppinpunt. Naar de toekomst toe zijn er
opportuniteiten voor het uitbouwen van een interregionaal Hoppinpunt. De voorzijde van de
stationsomgeving langsheen de Noorderlaan (R35) werd recent vernieuwd volgens het STO(e)P-
principe. Dit Hoppinpunt van type 4 vraagt nog slechts enkele aanpassingen.

3.15.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Aan de achterzijde van het station loopt parallel aan de spoorweg de fietssnelweg (F7) die Gent met
Kortrijk verbindt. Het grootste deel van deze fietssnelweg is tussen Waregem en Kortrijk echter nog
niet volledig gerealiseerd. Verder loopt ook het functionele fietsroutenetwerk van noord naar zuid
langs dit Hoppinpunt.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-
Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM
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Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.15.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü Drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen
ü Verhoogde en met hellingen voorziene bus- en

treinperrons aan voorzijde van perron
ü Niet toegankelijke haltehaven aan achterzijde

perron
ü Ticketmogelijkheden en informatieverstrekking

aanwezig
- Beperkte blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen.
- Beperkte  toegankelijkheid station en

treinperrons
Mobiliteitsdiensten:

ü 700 fietsparkeerplaatsen op ca. 100 passen van
het dichtstbijzijnde perron

ü Open fietsenstallingen met camerabewaking
ü Fietsherstelpunt aanwezig
ü 18 Bluebike deelfietsen op gemiddeld 100m van

het dichtstbijzijnde perron
ü 5 parkeerplaatsen voorbehouden voor

mindervaliden
ü 2 parkeerplaatsen met oplaadpunten voor

elektrische wagens
ü Kiss&ride zone aan de voorzijde en achterzijde

van het station
- Geen autodeelplaatsen

Comfort:
ü Luifel en overdekte wachtruimte
ü Toilet
ü Voldoende verlichting
ü Voldoende vuilnisbakken

Ruimtelijke Integratie
ü Ingericht volgens STO(E)P-principe met

conflictarme omgeving
ü Camera’s en aanvullende functies zorgen voor

sociale controle
ü Vernieuwde omgeving in 2018 met verzorgd

uiterlijk
ü Noorderlaan is fietsstraat – 30 km/u
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Situatieschets bestaande toestand  - Geopunt, geraadpleegd feb. 2021

Te voet
Rondom het Hoppinpunt zijn er voldoende voetpaden en oversteekplaatsen aanwezig die het punt
veilig bereikbaar maken. Links en rechts van de hoofdingang zijn er ruime pleinen die dienstdoen als
circulatie- en verblijfruimte voor voetgangers. De pleinen beschikken over banken en aan de
achterzijde van het station is er een voetgangerstunnel die toegang geeft tot de sporen en het
stationsgebouw aan de voorzijde. Ook hier is een plein, ingericht met bankjes en voldoende groen.

De stad Waregem geeft aan dat met de NMBS is afgesproken om het station en de treinperrons
toegankelijk te maken in het voorjaar van 2022. Dit omvat het voorzien van schuine helling aan voor-
en achterzijde.

@: fotoreportage stad Waregem, 2021 @  Google Maps, geraadpleegd juli 2021
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Fiets
In de directe omgeving van het station zijn er verschillende fietsenstallingen, zowel aan de voorzijde
als aan de achterzijde van het station. Aan de achterzijde zijn er overdekte stallingen waaronder ook
stallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen.
Een deel van deze fietsenstallingen is ingericht als bewaakte en afsluitbare fietsenstalling. Wegens
beperkte vraag zijn deze stallingen op vandaag nog onbewaakt en niet afgesloten. Naar de toekomst
toe wordt deze bewaakte en afgesloten fietsenstalling mogelijks opnieuw betalend.

Aan de voorzijde bevinden de overdekte fietsenstallingen zich onder de perrons, aan beide zijden van
de hoofdingang. De 18 Bluebike deelfietsen zijn in deze overdekte stalling ten oosten van de
hoofdingang te vinden, het dichtst bij de ingang van het stationsgebouw.

Aan de voorzijde van het station is de Noorderlaan (R35) in beide richtingen voorzien als fietsstraat en
geldt voor gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid van 30km/u. Aan de achterzijde van het
station loopt de fietssnelweg F7 parallel aan de spoorweg, met een aantakking langsheen de
fietsenstallingen.
Er is gepland om schuine helling aan voor-en achterzijde van het station te voorzien i.f.v.
toegankelijkheid. Dit zal het mogelijk maken om met de (deel-)fiets aan te sluiten doorheen het station
op de fietssnelweg aan de achterzijde.

@ fotoreportage stad Waregem, 2021

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Openbaar vervoer
Het station van Waregem is gelegen op de spoorlijn 75 (Gent – Moeskroen). Waregem wordt bediend
door de IC-trein Antwerpen – Gent – Lille Flandres, IC-trein Welkenraedt – Brussel – Gent – Kortrijk en
de L-trein Mechelen – Gent – Kortrijk.
Het station en de treinperrons zijn beperkt toegankelijk. Er is gepland om deze toegankelijk aan te
leggen in 2022.



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 171

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk-Waregem FN Functioneel 70
Kortrijk-Stasegem-Harelbeke-Deerlijk-Waregem
(segment: Deerlijk-Waregem)

AN 60’ 71

Kortrijk-Harelbeke-Waregem-Zulte-Deinze
(segment: Kortrijk-Waregem)

KN B 30’ 75

Kortrijk-Harelbeke-Waregem-Zulte-Deinze
(segment: Waregem-Deinze)

KN B 30’ 75

Oostrozebeke-Wielsbeke-Waregem-Anzegem FN functioneel 82
Oostrozebeke-Ooigem-Waregem-Anzegem FN functioneel 84
Waregem-Vichte-Anzegem-Avelgem KN-AN (op

zondag door
VoM)

60’ 85

51 Tielt-Meulebeke-Oostrozebeke-Waregem
81 Roeselare-Izegem-Oostrozebeke-Waregem
(segment Oostrozebeke-Waregem)

AN 30’ 51/58

Tielt-Aarsele-Dentergem-Wakken-Waregem AN 60’ 53
Oudenaarde Petegem-Wortegem-Waregem AN 60’ 58
Waregem-Kruisem-Gavere AN 60’ 59

Tabel 3-29: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Waregem station

De busperrons aan zijn recent toegankelijk aangelegd. Ze zijn verhoogd, toegankelijk via een helling
en voorzien van blindegeleidetegels.

Auto
Er zijn aan de achterzijde van het station twee parkings voorzien waarbij vijf plaatsen voorbehouden
zijn voor mindervaliden. De parkings zijn afgesloten met een slagboom gezien ze betalend zijn.
Verder is er ook een mindervalideplaats aanwezig aan de voorzijde van het station, tegenover de rij
van busperrons. Deze zijde van het station is eerder ingericht met de focus op kortparkeren en
bewonersparkeren waardoor de parkeergelegenheid voor pendelaars eerder beperkt is. Zowel aan
de voor- als aan de achterzijde van het station is een Kiss en Ride aanwezig.

In de Noordstraat, een fietsstraat, geldt een snelheidsregime van 30 km/u.
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@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

@ fotoreportage stad Waregem, 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er een aantal andere voorzieningen gelokaliseerd aan het
Hoppinpunt. Deze bestaan uit enkele horecazaken en winkels. In het station zelf is een loket,
ticketautomaat, een toilet en een fietsherstelpunt aanwezig.



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 173

3.15.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een regionaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze
locatie reeds recent heraangelegd is en vele voorzieningen reeds aanwezig zijn.
Naast de bushaltes aan de voorzijde wordt er ook een nieuwe toegankelijke bushalte aan de
achterzijde van het station ingericht in kader van de gewijzigde reiswegen in het nieuwe net.
Daarnaast is er een suggestie gedaan voor bijkomende stallingen voor buitenmaatse fietsen. Op
vandaag is hiervoor ruimte voorzien aan de achterzijde, maar niet aan de voorzijde. De suggestie wordt
gegeven om ook aan de voorzijde stallingen voor buitenmaatse fietsen te voorzien. De mogelijkheden
zijn te bespreken met de NMBS, rekening houdende met het gegeven dat stallingen voor buitenmaatse
fietsen minder ruimte-efficiënt zijn en er op vandaag reeds een zeer grote stallingsdruk is.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbindingen*

- VoM vast*
Fiets - 10 stallingen voor deelfietsen (5

gewone + 5 elektrische fietsen)
- stallingen voor private fietsen*

- bijkomende stallingen voor buitenmaatse
fietsen aan de voorzijde van het station,
naast de bestaande aan de achterzijde

- wijd gamma aan overdekte en bewaakte
fietsenstallingen*

Auto - 2 mindervalideplaatsen* - 2 (elektrische) deelwagens
- Kiss & ride*
- oplaadvoorzieningen deelwagens

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisje op het nieuwe busperron aan de

achterzijde
- overdekte zitmogelijkheid met drank- en

eetopties*
Aanvullende diensten - postpakketautomaat

- loket en ticketautomaat*
- toilet*
- postbus*

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - digitaal
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - nieuwe toegankelijke uitstulpende

voetpadhalte aan de achterzijde
van het station

- verplaatst zebrapad richting de
toegankelijke halte aan de
achterzijde van het station

- toegankelijke busperrons aan de
voorzijde*

- toegankelijk station en
treinperrons ( voorzien 2022)

Tabel 3-30: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen

De NMBS heeft aangegeven dat er een voorkeur is voor het stallen van de deelfietsen in de
bestaande stallingen dicht bij de toegang.  Indien de exclusiviteit van Blue-Mobility vervalt of indien
Blue-Mobility akkoord gaat kunnen de deelfietsen worden voorzien naast de bestaande Blue-Bikes.
Indien niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden moet een alternatieve locatie worden voorzien
op openbaar domein of op domein van de NMBS binnen de kleine wegenis. Deze alternatieve locatie
is aangegeven op het voorkeursontwerp.
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3.15.5 Kostenraming
Waregem station is een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 250.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.
Daarnaast is ook een kostprijs ingeschat voor het voorzien van buitenmaatse stallingen aan de
voorzijde van het station, te bespreken met de NMBS, en de kostprijs indien de deelfietsen niet in de
bestaande stallingen kunnen worden voorzien.

- Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg en aan een stationsomgeving met
busstation. Hierdoor zijn afspraken met AWV, De Lijn en NMBS noodzakelijk voor de verdeling
van de kosten.  In onderstaande tabel is een aanzet gedaan van verdeling op basis van de
bepalingen in het BVR mobipunten. Hierbij zijn nog enkele openstaande vragen voor
Hoppinpunten langs gewestwegen die AWV intern navraagt en met de verschillende actoren
zal moeten worden besproken: Hoe wordt omgegaan met werken langs gewestwegen op
grond van NMBS of private actoren? (vb voorzien blindegeleidentegels op busperrons of
aanpassingen fietsenstallingen NMBS)

- Worden markeringen voor parkeerplaatsen langs gewestwegen voorzien door AWV of de
gemeente?

De onduidelijkheden zijn in de tabel in het rood aangegeven.

De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten voor werken op gronden in
beheer van de gemeente (als eigendom of via samenwerkingsovereenkomst). Gezien de complexe
eigendoms- en beheerssituatie aan deze stationsomgeving moet worden nagegaan voor wie
beheerder is van de gronden waar werken noodzakelijk zijn. Voor gronden die niet in eigendom of
beheer zijn is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk voor het aanvragen van subsidies.
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Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit
omvat een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. Daarnaast kan beroep gedaan worden op de
gesubsidieerde halte-infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing
van schuilhuisjes en fietsenstalling.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel AWV (excl

BTW)
Deel subsidie (excl

BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type digitaal (incl funderingsvoet) 10.000,00€ -€ 10.000,00€ -€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ -€ 500,00€ -€

Inplanten toegankelijke halte halteren op de rijbaan - achterzijde station
(#1)

15.500,00€ 15.500,00€ -€ 7.750,00€

Verplaatsen zebrapad ifv toegankelijkheid halte achterzijde station (4m
breedte)

560,00€ 560,00€ -€ 280,00€

Diversen (10%) (aansluiting nutsleidingen, onvoorziene werken,….) 2.656,00€ 1.606,00€ 1.050,00€ 803,00€

29.216,00€ 17.666,00€ 11.550,00€ 8.833,00€

Laadpaal elektrische wagens 4.500,00€ 4.500,00€ -€ 2.250,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje per halte - achterzijde station  (# 1- type A
(274x150))

1.700,00€ 1.700,00€ -€ -€

Markeringen parkeerplaatsen elektrische wagens (# 2 - volledige
oppervlakte)

1.100,00€ 1.100,00€ -€ 550,00€

Verkeersbord voorbehouden parkeerplaatsen (#2) 460,00€ 460,00€ -€ 230,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 776,00€ 776,00€ -€ 388,00€

8.536,00€ 8.536,00€ -€ 3.418,00€

Buitenmaatse fietsen voorzijde station  (#10 fietsen - 5 nietjes) 850,00€ -€ 850,00€ -€

850,00€ -€ 850,00€ -€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#10 fietsen - 5 nietjes) 850,00€ 850,00€ -€

Overkapping fietsenstalling (30m²) 5.400,00€ 5.400,00€ -€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 625,00€ 625,00€ -€

6.875,00€ -€ 6.875,00€ -€

xxxx     Nog  te besvestigen wie in zal staan voor deze kosten

HOPPIN Waregem station

Optioneel bij plaatsen fietsenstalling in kleine wegenis

Aanbevelingen

Aanbevelingen te bespreken met NMBS
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3.15.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.

Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Afspraken maken tussen stad en AWV wie de initiatiefnemer is voor het verdere traject tot

uitvoering. Gezien het aandeel van de werken is het logischer dat de gemeente als trekker voor
de inrichting van dit punt fungeert. Na de oplevering wordt de nieuwe stationsomgeving
overgedragen aan AWV.

- Afspraken maken tussen stad, NMBS, de Lijn en AWV voor de verdeling van de kosten.
- Overleg met NMBS, De Lijn en AWV voor verder uitwerken van de plannen voor de aanpassingen

(vb aansluitingen datakabel, bijkomende buitenmaatse fietsenstallingen, bewaakte fietsenstalling
achterzijde,…)

- Voor het uitvoeren van werken zal een samenwerkingsovereenkomst moeten worden opgezet.
- Navragen bij Blue-Mobility en NMBS of kan worden afgeweken van exclusiviteit voor Blue Bike en

er toestemming is voor het plaatsen van de deelfietsen in de bestaande stallingen van de NMBS.
Indien mogelijk bespreken van mogelijke concessiekosten.

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
- In de voorkeursoplossing zijn oplaadpunten voor elektrische voertuigen voorzien aan de voorzijde

op de Kiss & Ride zone. Op termijn kan het aanbod op deze locatie worden uitgebreid met
elektrische deelwagens. Op korte termijn geeft de stad Waregem aan geen plannen te hebben
voor het voorzien van elektrische deelwagens op deze locatie. Er is een testproject lopende via
Leiedal waarbij twee elektrische deelwagens aan Waregem Expo worden aangeboden. Er wordt
aangegeven eerst de evaluatie van dit aanbod te willen afwachten op vlak van rendement alvorens
verder het aanbod aan deelwagens uit te breiden.

- Op vandaag zijn er bewaakte fietsenstallingen aan de achterzijde van het station, maar zijn de
stallingen niet afgesloten en staan de deuren altijd open. Daarnaast hangen er camera’s aan de
meeste fietsenstallingen. De NMBS heeft aangegeven terug te overwegen om de bewaakte
fietsenstalling, die in het verleden door het beperkt gebruik gratis en voor vrij toegankelijk
gemaakt werd, in de toekomst terug betalend te maken.

- Het station en de treinperrons zullen in de toekomst (2022) toegankelijker gemaakt worden. Om
rolstoelgebruikers die op de mindervalidenparking aan de achterzijde kunnen parkeren, vlotter
toegang te kunnen geven zal een schuine helling aan de voor en achterzijde van de onderdoorgang
onder het station voorzien worden. Deze aanpassing zal het tegelijk mogelijk maken om met de
(deel-)fietsen doorheen het station aan te sluiten op de fietssnelweg aan de achterzijde. Aan de
voorzijde zal ten westen van het stationsgebouw ook een lift voorzien worden.
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3.16 WERVIK STATION

3.16.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Wervik station” is gelegen aan de voorzijde van het station van Wervik. Dit
station is gelegen langs de spoorlijn Kortrijk-Ieper en situeert zich ten westen van Kortrijk en Menen.

De omgeving is verouderd en niet aangelegd volgens het STO(e)P-principe. Er zijn plannen voor de
heraanleg van de stationsomgeving maar de exacte timing hiervan is niet gekend. De plannen zullen
ten vroegste in de volgende legislatuur worden opgenomen en uitgewerkt. Het mobipunt van type 3
kent op middellange termijn nog geen ontwerpinitiatieven, maar er zijn wel aanpassingen nodig.

3.16.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Langsheen het station van Wervik lopen enkele functionele fietsroutes. Deze geven aansluiting met de
omliggende kernen en de fietssnelweg F371 (Komen-Deinze) langsheen de Leie.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM
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Wegencategorisering

bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.16.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü veilige en obstakelvrije looplijnen
ü informatieverstrekking van De Lijn en NMBS

aanwezig
ü ticketmogelijkheden aanwezig
- geen drempelloze looplijnen
- geen blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
- geen verhoogde en met hellingen voorziene bus-

en treinperrons
Mobiliteitsdiensten:
ü 190 fietsenstallingen (overdekte) aan de

voorzijde van het station (nabij onderdoorgang).
Onder normale omstandigheden geen
capaciteitstekort

ü 1 voorbehouden parkeerplaatsen voor personen
met handicap

ü fietsherstelpunt aanwezig
- geen beveiligde fietsenstallingen
- geen deelfietsen of autodeelplaatsen aanwezig
- geen oplaadvoorzieningen voor elektrische

voertuigen

Comfort:
ü schuilhuisjes en zitplaatsen aanwezig op perrons
ü voldoende verlichting
- onvoldoende vuilnisbakken
- geen bijkomende voorzieningen en inpandige

wachtruimte

Ruimtelijke Integratie
ü voldoende sociale controle
ü aanvullende functies in omgeving
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe en geen

conflictarme omgeving
- snelheidsregime: 30km/u
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Situatieschets bestaande toestand   - Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Er zijn rondom het Hoppinpunt verhoogde maar smalle voetpaden aanwezig. In de Stationsstraat is
een zebrapad aanwezig, deze is niet voorzien van blindegeleiding. Er loopt een voetgangerstunnel
onder de sporen tussen de voor- en achterzijde van het station. De verblijfsruimte rondom het station
is eerder verouderd en de pleinen rondom het stationsgebouw worden gedomineerd door
fietsenstallingen.

@ fotoreportage gemeente Wervik, 2021 @: fotoreportage gemeente Wervik, 2021

Fiets
Er zijn twee overdekte fietsenstallingen ten westen van het stationsgebouw, nabij de
voetgangerstunnel onder de treinsporen. In de Stationsstraat, de weg die parallel aan de sporen langs
de voorzijde van het station loopt, zijn er geen fietspaden aanwezig. Fietsers delen er de weg met
gemotoriseerde voertuigen.
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@ fotoreportage gemeente Wervik, 2021 @ fotoreportage gemeente Wervik, 2021

Openbaar vervoer
Het station van Wervik is gelegen op de spoorlijn 69 (Kortrijk – Poperinge). Wervik wordt bediend door
de IC-trein Antwerpen – Gent – Kortrijk - Poperinge, de P-trein Schaerbeek – Brussel – Poperinge en
de P-trein Kortrijk – Poperinge. De treinperrons zijn niet verhoogd aangelegd.

De bushalte ‘Wervik station’ is gelegen in de Stationsstraat. Aan de zijde van het station is er een
schuilhokje aanwezig. Aan de overzijde is er een haltepaal voorzien op het voetpad. Beide perrons zijn
niet toegankelijk ingericht.

@ fotoreportage gemeente Wervik, 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Wervik-Geluwe-Menen-Rekkem –
(Moeskroen)

AN 60’ 86

Flex-systeem Menen - Wervik VoM flex Op aanvraag
Tabel 3-31: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Wervik station OV-plan 2021
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Auto
Aan de voorzijde van het stationsgebouw zijn er haakse parkeerplaatsen voor langparkeerders waarbij
1 parkeerplaats voorbehouden is voor mindervaliden. Er zijn geen parkeerplaatsen met laadpunten
voor elektrische wagens.
Het snelheidsregime in de omgeving van het station is 30 km/u.

@ fotoreportage gemeente Wervik, 2021 @: fotoreportage gemeente Wervik, 2021

Diensten
Rondom het Hoppinpunt zijn er horecazaken en winkels. Het stationsgebouw zelf fungeert als een
feestzaal. Tegen de zijgevel van het stationsgebouw is er een ticketautomaat van de NMBS geplaatst.
Er is geen loket noch openbaar toilet aanwezig.
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3.16.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
in de toekomst zal heraangelegd worden.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien

in OV-plan 2021*
- VoM flex*

-

Fiets - 8 stallingen voor deelfietsen (3
elektrische en 5 gewone fietsen)

- stallingen voor buitenmaatse
fietsen – te bespreken met NMBS

-

Auto - 1 parkeerplaats mindervaliden - oplaadpunt voor 2 elektrische
deelwagens

- kiss & ride die tevens dienst kan
doen als laad- en loszone én als
halte-locatie voor VoM

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op de busperrons
Aanvullende diensten - pakketautomaat – locatie nog te

bekijken
- ticketautomaat NMBS*
- postbus*

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke uitstulpende

voetpadhaltes aan weerszijden
- Blindegeleiding aan

oversteekplaats

Tabel 3-32: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen
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3.16.5 Kostenraming

Wervik Station is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn met
een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.
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Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit omvat
een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-
infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en
fietsenstalling.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)

Minimumvereisten

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Omvorming bestaande bushalte haltehaven tot een toegankelijke
uitstulpende voetpadhalte - Stationsstraat (#1 - halte kant sporen)

19.500,00€ 19.500,00€ 19.500,00€

Omvorming bestaande bushalte halteren op de rijbaan tot een
toegankelijke verhoogde rijbaanhalte - Stationsstraat (#1 - halte kant
bebouwing)

15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

Voorzien blindegeleiding aan oversteekplaats 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€

Markeringen parkeerplaats mindervaliden (# 1 - volledige oppervlakte) 750,00€ 750,00€ 750,00€

Verkeersbord voorbehouden plaats (#1) 230,00€ 230,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 4.568,00€ 4.568,00€ 4.545,00€

50.248,00€ 50.248,00€ 49.995,00€

Buitenmaatse fietsen voorzijde station  (#10 fietsen - 5 nietjes) 850,00€ 850,00€ 850,00€

850,00€ 850,00€ 850,00€
xxxx     Nog  te bevestigen wie in zal staan voor deze kosten

Verharden en verhogen voetpad aan voorzijde station( # 190m²) 21.240,00€ 21.240,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje per halte - Stationsstraat  (# 2- type A
(274x150))

3.400,00€ 3.400,00€

Markeringen parkeerplaatsen eleltrische deelwagens (# 2 - volledige
oppervlakte)

1.100,00€ 1.100,00€ 1.100,00€

Verkeersbord elektrische wagens (#2) 460,00€ 460,00€

Laadpaal elektrische wagens (#1) 4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€

Markeringen Kiss & Ride  ( omtrek parkeerplaats) 135,00€ 135,00€ 135,00€

Verkeersbord Kiss & Ride en laad en loszone (#2) 460,00€ 460,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 3.129,50€ 3.129,50€ 573,50€

34.424,50€ 34.424,50€ 6.308,50€

57.153,50€
50.000,00€Maximale bedrag van mogelijke subsidies

HOPPIN Wervik station

Aanbevelingen

Minimumvereiste te bespreken met NMBS

OPMERKING:: Onderdelen waarvoor subsidies mogelijk zijn zijn groter dan het maximaal mogelijk bedrag van de subsidies

Posten waar subsidies voor mogelijk zijn
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De kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten voor werken op gronden in
beheer van de gemeente (als eigendom of via samenwerkingsovereenkomst). Gezien de complexe
eigendoms- en beheerssituatie aan deze stationsomgeving moet worden nagegaan wie beheerder is
van de gronden waar werken noodzakelijk zijn. Voor gronden die niet in eigendom of beheer zijn is een
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk voor het aanvragen van subsidies.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.16.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op
basis van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.

Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Overleg met NMBS en De Lijn voor verder uitwerken van de plannen voor de aanpassingen.
- Uitklaren wie zal instaan voor de kosten van de stalling voor buitenmaatse fietsen. Dit is in de

kostenraming in het rood opgenomen.
- Voor het uitvoeren van werken zal mogelijks een samenwerkingsovereenkomst moeten

worden opgezet.
- Navragen bij Blue-Mobility en NMBS of kan worden afgeweken van exclusiviteit voor Blue Bike

en er toestemming is voor het plaatsen van de deelfietsen in de bestaande stallingen van de
NMBS. Indien noodzakelijk bespreken van mogelijke concessiekosten.
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3.17 WEVELGEM INDUSTRIEZONE GULLEGEM/MOORSELE

3.17.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Wevelgem Industriezone Gullegem-Moorsele” is gelegen in Gullegem, een
deelgemeente van Wevelgem. Tussen de kernen Moorsele en Gullegem, ten noordwesten van Kortrijk,
is een industriezone gelegen langsheen de E403. Het Hoppinpunt is gelegen aan de zuidzijde van deze
industriezone, ter hoogte van het kruispunt tussen de Hondschotestraat en de Noordstraat.

De Noordstraat is recent heraangelegd en geknipt voor het gemotoriseerd verkeer waardoor het een
aangename fietsroute in en uit de industriezone vormt.
De gemeente voorziet in een herinrichting van de Hondschotestraat in 2023. De inrichtingsplannen zijn
momenteel in opmaak. Hierbij is aandacht voor een veilige en toegankelijke inrichting waarbij rekening
gehouden wordt met de inrichting van dit Hoppinpunt. Hierbij worden de bushaltes ook opnieuw
aangelegd.
Het mobipunt van type 2 kent concrete uitvoeringsplannen waardoor op korte termijn louter een
tijdelijk Hoppinpunt wordt ingericht in de Noordstraat. Verder wordt een programma van eisen
uitgewerkt voor de toekomstige inrichting.

3.17.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
De functionele fietsroute tussen Moorsele en Gullegem loopt langsheen de Hondschotestraat en
passeert het Hoppinpunt.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.
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Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.17.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü drempelloze en obstakelvrije  looplijnen
ü informatieverstrekking van De Lijn  aanwezig
- geen verhoogde en met hellingen voorziene bus- en

treinperrons
- geen ticketmogelijkheden aanwezig.
- geen oversteekvoorzieningen op de Hondschotestraat

ter hoogte van de bushaltes. Geen voetpad aanwezig,
wandelen op fietspad.

- beperkte blindengeleiding naar perrons en
oversteekplaatsen

Mobiliteitsdiensten:
- geen fietsenstallingen.
- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen deelfietsen of autodeelplaatsen aanwezig
- geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen

met handicap
- geen oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen

Comfort:
ü schuilhuisjes met zichtbank aanwezig voor halte

richting Kortrijk. Geen haltevoorzieningen voor halte
richting Moorsele

ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen bijkomende voorzieningen

Ruimtelijke Integratie
ü conflictarme omgeving
ü voldoende sociale controle – drukke weg
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe
- geen bijkomende functies in omgeving
- snelheidsregime: 70 km/u
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Situatieschets bestaande toestand  - Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn er geen verharde voetpaden aanwezig in de Hondschotestraat. Aan de
zijde van het industrieterrein is er een grindpad dat dienst doet als voetpad vóór de voortuinen van de
woningen. Aan de overzijde is er louter een grasberm. In de Noordstraat is er een recent aangelegd
verhard pad dat gedeeld wordt door fietsers en voetgangers.

@ fotoreportage gemeente Wevelgem, 2021

Fiets
Er zijn geen fietsenstallingen in de directe omgeving van het Hoppinpunt. Het punt is bereikbaar via
aanliggende fietspaden aan weerszijden van de Hondschotestraat. In de Noordstraat is recent een knip
ingevoerd waarbij na de heraanleg enkel nog fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van het
verharde pad.
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@ fotoreportage gemeente Wevelgem, 2021

Openbaar vervoer
In de Hondschotestraat zijn er aan beide zijden bushaltes met haltenaam ‘Gullegem Noordstraat’. De
halte ten westen van de Noordstraat omvat louter een haltepaal. Aan de overzijde is er een schuilhuisje
en een vuilbak.

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Moorsele-Ledegem/Wevelgem
(segment: Heule-Moorsele)

KN B 30’ 56/57

Tabel 3-33: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Wevelgem Industriezone Gullegem Moorsele OV-plan 2021

Auto
Bij de heraanleg van de Noordstraat werd een nieuw parkeervak met 5 dwarse parkeerplaatsen voor
wagens voorzien. Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden of laadpunten voor
elektrische deelwagens.
In de Hondschotestraat geldt een maximumsnelheid van 70km/u.

@ Google Maps, geraadpleegd augustus 2021

Diensten
Er zijn geen diensten aanwezig in de directe omgeving van het Hoppinpunt.
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3.17.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat deze locatie
een tijdelijke invulling is gezien de geplande heraanleg, waardoor niet alle aanbevelingen zijn
opgenomen.

Gezien het uitbouwen van toegankelijke haltes op korte termijn niet wordt voorzien, maar is gepland
bij heraanleg van het Hoppinpunt in 2023 kan er voor deze tijdelijke situatie geen subsidies vanuit het
BVR mobipunten worden aangevraagd. Dit zal wel mogelijk zijn voor de uiteindelijke inrichting indien
aan de minimumvereisten van het BVR wordt voldaan (zie 3.17.6 Programma van eisen voor
Hoppinpunt op lange termijn).

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien in

OV-plan 2021*
Fiets - 5 tijdelijke stallingen voor deelfietsen

(5 gewone fietsen)
- 5 tijdelijke stallingen voor gewone

fietsen. De fietsenstallingen worden
voorzien op tijdelijke verharding
(platen in de grasberm)

- stallingen voor buitenmaatse fietsen
worden op korte termijn niet
voorzien.

Auto - oplaadpunt elektrische wagen: er is
in de bestaande, recent
heraangelegde situatie geen
oplaadpunt voorzien. Er wordt op
korte termijn geen laadpaal geplaatst
aan het tijdelijke Hoppinpunt.

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - een bushokje is aanwezig aan de

halte richting Kortrijk (meest
gebruikte opstaphalte)*

Aanvullende diensten - postpakketautomaat: wordt niet
voorzien op korte termijn

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil – analoog

- Gezien de tijdelijke locatie wordt er
geen permanente verharding
rondom de zuil voorzien

Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - Op lange termijn worden de huidige

bushaltes omgevormd tot haltes met
toegankelijke busperrons

Tabel 3-34: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen
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3.17.5 Kostenraming
Wevelgem Industriezone Gullegem/Moorsele Zuid is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100%
van de kosten subsidieerbaar zijn met een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten en de
aanbevelingen. Gezien geen subsidie zal worden aangevraagd op korte termijn omvatten de
minimumvereisten enkel de stallingen voor de deelfietsen.

In functie van de tijdelijke situatie is geen kostprijs opgenomen voor het voorzien van een aansluiting
van de Hoppinzuil.  Voor deze tijdelijke situatie kan ook worden gewerkt met een kleine hoppinzuil.
Deze komt neer op ca. 2.400€ ipv de 7.200€ voor een grote analoge zuil.

3.17.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn
Voor deze locatie is op korte termijn een lokaal Hoppinpunt voorzien. Gelet op de geplande
herinrichting van de Hondschotestaat is tijdens de werffase dit tijdelijke Hoppinpunt voorzien. Op
middellange termijn zal het Hoppinpunt verder uitgebouwd worden als een volwaardig lokaal
mobipunt samen met de heraanleg van de Hondschotestraat.

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een lokaal Hoppinpunt.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente (excl

BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)

Minimumvereisten

Leveren en plaatsing fietsenstalling  tijdelijke fietsenstalling (# 5 deelfietsen) 510,00€ 510,00€
Voorzien tijdelijke verharding (# 18 m² - rijplaten) 270,00€ 270,00€
Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 78,00€ 78,00€

858,00€ 858,00€ -€

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€
Leveren en plaatsing fietsenstalling  tijdelijke fietsenstalling(# 5 fietsen) 510,00€ 510,00€
Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 771,00€ 771,00€

8.481,00€ 8.481,00€ -€

HOPPIN Wevelgem Industriezone Gullegem Moorsele

Aanbevelingen
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minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente lokale verbinding  of

vervoer op maat
Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen
- kwalitatieve en diefstalveilige

fietsenstallingen- best zo dicht
mogelijk bij perrons. Bij voorkeur
nietjes.

Auto - parkeerplaatsen, waarbij er
aangepaste en voorbehouden
plaatsen voor personen met een
beperking worden voorzien

- (elektrische) deelwagens
- oplaadpunt wagen

- Diensten
Wachtaccommodatie - zitplaatsen beschut tegen regen en

wind, met eventueel eet- en
drankgelegenheden en een
krantenwinkel

Aanvullende diensten - postpakketautomaat
- Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- analoge Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw

- Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- Toegankelijke haltes(zowel voor

mensen met motorische als visuele
beperking) in beide richtingen

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

Tabel 3-35: Programma van eisen lokaal Hoppinpunt

Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een functie
hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de haltes van
het openbaar vervoer. Het aanbod aan deelfietsen wordt best voorzien langsheen de noordelijke
halte en zo dicht mogelijk nabij de oversteekvoorzieningen naar de bedrijvenzone. Zo liggen deze
maximaal in de looplijnen van de gebruikers (voor beide haltes) en wordt het aantal
oversteekbewegingen beperkt.

- Bij kleinere Hoppinpunten wordt aangeraden de loopafstand naar de deelfietsen te beperken tot
ca. 20 meter;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de gebruiker;
- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook veilige en vlotte

toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.
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3.17.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op
basis van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.

In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Dit zal worden opgenomen bij de herinrichting van de Hondschotestraat. Indien bij de aanleg
van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden aangevraagd moeten de plannen
worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de wegbeheerder. De wegbeheerder
staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.
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3.18 WEVELGEM STATION

3.18.1 Situering en type Hoppinpunt
Het lokaal Hoppinpunt “Wevelgem station” is gelegen aan het station van Wevelgem. Dit station is
gelegen langsheen de spoorlijn  Kortrijk-Ieper en situeert zich ten westen van Kortrijk. Het Hoppinpunt
strekt zicht uit over de voor- en achterzijde van het station en uitgebouwd als een lokaal Hoppinpunt.

Het mobipunt van type 3 kent op middellange termijn nog geen ontwerpinitiatieven. Er zijn echter wel
aanpassingen nodig voor de uitbouw van het Hoppinpunt.

3.18.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Er komen meerdere bovenlokale fietsroutes samen aan en in de omgeving van het station. Deze BFF-
routes maken de aansluiting op de fietssnelweg F371 langsheen de Leie (tussen Komen en Deinze)
mogelijk in het zuiden. Vanuit het Masterplan fiets is een fietssnelweg (F375) langsheen het spoor
voorzien die, bij realisatie, langsheen het Hoppinpunt zal lopen.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-
Vlaanderen)

Wegencategorisering
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Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)

3.18.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü drempelloze, veilige en obstakelvrije looplijnen
ü informatieverstrekking van De Lijn en NMBS  aanwezig
ü ticketmogelijkheden aanwezig
ü er is blindengeleiding naar treinperrons en

oversteekplaatsen
- geen verhoogde en met hellingen voorziene

busperrons
- geen onderdoorgang onder sporen aanwezig. Sporen

oversteken moet via spoorwegovergang.
Mobiliteitsdiensten:
ü 157 fietsenstallingen (overdekte wielbuigers) aan

beide zijden gelegen aansluitend op de perrons
ü 8 Bluebike deelfietsen (back-to-one)
ü er zijn beveiligde stallingen aanwezig
ü onder normale omstandigheden geen

capaciteitstekort, maar de stallingen aan de voorzijde
worden meer gebruikt dan deze aan de achterzijde.

- geen fietsherstelpunt
- geen autodeelplaatsen aanwezig aan station. Op 450

meter 2 Cambioplaatsen op Wevelgem Plaats en
parking achterkant zwembad.

- geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen
met handicap

- geen oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen

Comfort:
ü schuilhuisjes en zitplaatsen aanwezig op perrons
ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen bijkomende voorzieningen en inpandige

wachtruimte

Ruimtelijke Integratie
ü ingericht volgens STO(E)P-principe in conflictarme

omgeving
ü voldoende sociale controle
ü aanvullende functies in omgeving
ü snelheidsregime: 30 km/u
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Situatieschets bestaande toestand @ Google Maps, geraadpleegd september 2021

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn er goed uitgeruste verhoogde voetpaden met veilige oversteekplaatsen.
Nabij de stationsomgeving zijn deze voorzien van blindegeleiding. De oversteekplaatsen ter hoogte
van de bushaltes in de Roeselarestraat zijn hier niet van voorzien. In de omgeving van het station is er
geen specifieke ruimte die dienst doet als plein of verblijfsruimte. Er is geen onderdoorgang onder de
sporen voorzien. Voetgangers en fietsers zijn verplicht om gebruik te maken van de overweg om het
treinperron aan de overzijde te bereiken.

@fotoreportage gemeente Wevelgem, 2021

Fiets
Er zijn overdekte fietsenstallingen aanwezig ter hoogte van het voormalig stationsgebouw, alsook aan
de achterzijde van het station parallel aan de sporen. Sinds kort is er eveneens een afsluitbare
overdekte fietsenstalling aanwezig op de parking aan de voorzijde van het station. Sinds juni 2021 zijn
er 8 Bluebike deelfietsen voorzien in de overdekte stalling aan de voorzijde van het station.
In de Nieuwe Markt  zijn er geen afgescheiden, noch aanliggende fietspaden. In de Stationsstraat is er
over een bepaalde afstand een fietssuggestiestrook aan de zijde van het station. Fietsers zijn zowel
aan de voor- als achterzijde van het station aangewezen om de weg met gemotoriseerde voertuigen
te delen.
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@ Google Maps, geraadpleegd augustus 2021 @ Google Maps, geraadpleegd augustus 2021

Openbaar vervoer
Het station van Wevelgem is gelegen op de spoorlijn 69 (Kortrijk – Poperinge). Wevelgem wordt
bediend door de IC-trein Antwerpen – Gent – Kortrijk – Poperinge (1/u), de P-trein Schaerbeek –
Brussel – Poperinge en de P-trein Kortrijk – Poperinge. De treinperrons zijn niet verhoogd aangelegd.

In de Roeselarestraat zijn er in beide richtingen bushaltes aanwezig. De halte ‘Wevelgem station’ wordt
in het straatbeeld gemarkeerd door middel van haltepalen op het voetpad. De bussen halteren op de
rijbaan.
De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie
(schooldag)

Lijnnummer

Kortrijk-Moorsele-Wevelgem KN B 60’ 57
Tabel 3-36: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Wevelgem station OV-plan 2021

Auto
Aan de voorzijde van het station kan geparkeerd worden op de parking met dwarse parkeerplaatsen.
Daarnaast zijn enkele langsparkeerplaatsen beschikbaar aan het begin van de Stationsstraat. Een 2-tal
zijn voorbehouden voor kortparkeren. Aan de achterzijde zijn er in de Nieuwe Markt dichtbij de
overweg enkele schuine parkeerplaatsen (met parkeerschijf) naast de fietsenstalling maar geen
plaatsen voorbehouden voor mindervaliden of laadpunten voor elektrische wagens. Verder kan er
geparkeerd worden verderop in de Nieuwe Markt (langsparkeren – met parkeerschijf).

@ Google Maps, geraadpleegd augustus 2021 @ Google Maps, geraadpleegd augustus 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er nog andere voorzieningen in de buurt. Deze bestaan voornamelijk
uit horecazaken, een apotheek en winkels. De voormalige goederenloods fungeert vandaag als
trouwlocatie.  Verder is er een openbaar toiletgebouw aan de voorzijde van het station.
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3.18.4 Uitwerken voorkeursoplossing

Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbinding is voorzien

in OV-plan 2021*
Fiets - 8 stallingen voor deelfietsen (5

gewone - en 3 elektrische fietsen)
- stalling voor buitenmaatse

fietsen
Auto - 1 parkeerplaats mindervaliden - oplaadpunt elektrische wagens

- (elektrische) deelwagens
Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisje aan bushaltes
Aanvullende diensten - pakketautomaat: een

pakketautomaat is op korte
termijn niet wenselijk op deze
locatie gezien de gemeente reeds
een pakketautomaat zal voorzien
aan het gemeenteloket. Op lange
termijn kan een
postpakketautomaat voorzien
worden aan het station.

- postbus*
- toilet*
- ticketautomaat NMBS*

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke, uitstulpende

voetpadhaltes met
blindegeleidetegels aan
weerszijden – locatie nog te
onderzoeken

- blindegeleidetegels aan
oversteekplaatsen (indien nog
niet aanwezig)

- Oversteekvoorzieningen voor
voetgangers nabij bushaltes–
locatie nog te onderzoeken

Tabel 3-37: Voorkeursoplossing Hoppinpunt

* bestaande voorzieningen
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De gemeente en De Lijn geven aan toegankelijke bushaltes te willen voorzien. Samen met de NMBS
wordt nog bekeken welke locatie hiervoor het meest geschikt is. Onderstaande kaart geeft enkele
locaties die worden bekeken. In de kostenraming is uitgegaan van de aanleg van 2 uitstulpende haltes
met bushokje en een voetgangersoversteek.

Overzicht mogelijke onderzochte locaties bushalte
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3.18.5 Kostenraming
Wevelgem station is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 50.000€.

De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing wordt weergegeven in
onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een
subsidie zou worden aangevraagd voor de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.
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Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit omvat
een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-
infrastructuur van De Lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en
fietsenstalling.

Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
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wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.18.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op
basis van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.

Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen:
- Gemeente, NMBS en De Lijn bekijken samen de exacte gewenste locatie van de bushalte in

de Roeselarestraat.
- Afspraken maken tussen stad en NMBS wie zal instaan voor kosten voor uitbreiding

fietsenstelling ( in kostenraming in het rood opgenomen).
- Overleg met gemeente, NMBS en De Lijn voor verder uitwerken van de plannen voor de

aanpassingen.
- Voor het uitvoeren van werken zal mogelijks een samenwerkingsovereenkomst moeten

worden opgezet.
- Fietsenstallingen deelfietsen VoM liggen op openbaar domein, dus geen afwijking exclusiviteit

Blue Bike noodzakelijk.
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3.19 WEVELGEM VLIEGVELD/WEVELGEM-ZUID

3.19.1 Situering en type Hoppinpunt
Het regionaal Hoppinpunt “Wevelgem Vliegveld/Wevelgem-Zuid” is gelegen in Wevelgem. Deze
gemeente bevindt zich langsheen de Leie en de spoorlijn Kortrijk-Ieper en situeert zich ten westen van
Kortrijk.

Het mobipunt zelf situeert zich langsheen de Kortrijkstraat (N8) en maakt de link met de bestaande
bushaltes ‘Wevelgem Vliegveld’. Het is gelegen nabij de belangrijkste invalsweg naar de bedrijvenzone,
namelijk de Vlamingstraat. Het Hoppinpunt faciliteert zo het natransport naar de regionale
ontwikkelingspool Wevelgem-Zuid.

AWV heeft plannen om de Kortrijkstraat (N8) heraan te leggen. Binnen deze studie wordt ook de
aanleg van een Hoppinpunt bekeken. Naast de nood tot herstructurering van deze verzadigde
omgeving (kleinhandelslint N8, regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, strook tussen luchthaven
en spoor) is er immers ook de vraag naar realisatie van een mobipunt, een carpoolparking en een
vrachtwagenparking. De projectnota van deze studie is momenteel lopende en timing van de
uitvoering is nog niet gekend. Parrallel aan deze studie is een ruimer geïntegreerd onderzoek voor de
ontwikkelingspool Wevelgem Vliegveld lopende. Voor het Hoppinpunt van type 1b wordt de inrichting
op korte termijn voorzien als een tijdelijke inrichting.

3.19.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
De functionele fietsroute tussen Menen en Bissegem loopt langsheen de Kortrijkstraat (N8) en
passeert het Hoppinpunt. In het noorden en zuiden zijn er parallel aan deze route fietssnelwegen,
respectievelijk F375 en F371 voorzien langsheen het spoor en langsheen De Leie.

Figuur 3-44: Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)

Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.
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Figuur 3-45: Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn West-Vlaanderen)

Wegencategorisering

Figuur 3-46: bestaande wegencategorisering (bron: NGI
Wegenregister 2020)

3.19.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse
Toegankelijkheid:
ü drempelloze en obstakelvrije  looplijnen
ü ter hoogte van de bushalte zijn

oversteekvoorzieningen aanwezig voor voetgangers.
ü informatieverstrekking van De Lijn  aanwezig
ü verhoogde en met hellingen voorziene busperrons
ü blindengeleiding naar perrons en oversteekplaatsen

aanwezig
- aanwezige voetpad is zeer smal
- de verkeersveiligheid voor fietsers langsheen de N8 en

ter hoogte van de rotondes is een specifiek
aandachtspunt

- geen ticketmogelijkheden aanwezig

Mobiliteitsdiensten:
- geen fietsenstallingen
- geen fietsherstelpunt aanwezig
- geen deelfietsen of autodeelplaatsen aanwezig
- geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen

met handicap
- geen oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen

Comfort:
ü schuilhuisjes met zichtbank aanwezig aan beide haltes
ü voldoende verlichting
ü voldoende vuilnisbakken
- geen bijkomende voorzieningen of inpandige

wachtruimte

Ruimtelijke Integratie
ü voldoende sociale controle – drukke weg
- niet ingericht volgens STO(E)P-principe
- geen conflictarme omgeving
- geen bijkomende functies in omgeving
- snelheidsregime van 50 km/u
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Figuur 3-47: Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Rondom dit Hoppinpunt zijn er verhoogde voetpaden aanwezig aan weerszijden van de Kortrijkstraat
(N8). De voetpaden zijn echter smal. De oversteekbaarheid van de N8 is een aandachtspunt. Ter
hoogte van de bushalte is een voetpad aanwezig.

Figuur 3-48: Google Maps, geraadpleegd augustus 2021

Fiets
Er zijn geen fietsenstallingen in de directe omgeving van het Hoppinpunt. De bushaltes zijn bereikbaar
via aanliggende fietspaden in rode coating aan de Kortrijkstraat.  De rotondes in de directe omgeving
zijn een aandachtspunt op vlak van veilige oversteken voor fietsers.

Openbaar vervoer
De bushaltes ‘Wevelgem Vliegveld’ zijn smalle, verhoogde perrons waarachter de fietspaden afbuigen.
Aan beide haltes zijn schuilhuisjes voorzien. De perrons zijn voorzien van blindegeleidetegels.
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Figuur 3-49: Google Maps, geraadpleegd augustus 2021 Figuur 3-50: Google Maps, geraadpleegd
augustus 2021

De busperrons zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven in onderstaande
tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder de planningscontext.

Lijn type Frequentie Lijnnummer
Kortrijk-Bissegem-Wevelgem-Menen
(segment: Bissegem-Menen)

AN 30’ 40

Tabel 3-38: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Wevelgem Vliegveld/ Wevelgem Zuid OV-plan 2021

Auto
Er zijn geen parkeermogelijkheden op het openbaar domein ter hoogte van het Hoppinpunt. Er zijn
ruime parkings aanwezig aan weerszijden van de N8 maar deze zijn privaat. In de onmiddellijke
omgeving zijn er geen parkeerplaatsen voor mindervaliden noch laadpunten voor elektrische wagens.
Langsheen de Kortrijkstraat (N8) geldt een snelheidsregime van maximaal 50 km/u.

Figuur 3-51: Google Maps, geraadpleegd augustus 2021

Diensten
Rondom dit Hoppinpunt zijn er heel wat baanwinkels die langsheen de Kortrijkstraat (N8) gelegen zijn.



Unieke verantwoordingsnota VVR Kortrijk 211

3.19.4 Afwegen mogelijke oplossingsrichtingen

Mogelijke oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten
en aanbevelingen voor een lokaal (voor de tijdelijke situatie op korte termijn) Hoppinpunt. Hierbij is
rekening gehouden met het feit dat er in de bestaande situatie weinig ruimte is om het Hoppinpunt
volwaardig te kunnen uitbouwen en deze locatie in de toekomst heraangelegd zal worden.
Om die redenen worden er geen mindervalideplaatsen, bewaakte en overdekte fietsenstallingen,
oplaadvoorzieningen voor elektrische (deel)wagens, een Kiss & Ride, een pakket- en ticketautomaat,
etc. voorzien.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbindingen*  -
Fiets - 3 stallingen voor deelfietsen (5

gewone fietsen)
- stalling voor 1 buitenmaatse fiets

(op vandaag geen ruimte voor nietje
voor buitenmaatse fietsen)

- fietsenstallingen  overige fietsen -– niet
voorzien in tijdelijke situatie

Auto - mindervalideplaatsen indien
parkeerpaatsen aanwezig – niet
voorzien gezien er geen openbare
parkeerplaatsen zijn.

- Kiss & ride– niet voorzien in tijdelijke
situatie

- oplaadvoorzieningen deelwagens– niet
voorzien in tijdelijke situatie

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - schuilhuisjes op beide busperrons

Aanvullende diensten - postpakketautomaat – niet voorzien in
tijdelijke situatie

Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - toegankelijke busperrons aan beide

zijden van de Kortrijkstraat (N8)*

Tabel 3-39: Voorkeursoplossing Hoppinpunt

* bestaande voorzieningen

Afgewogen voorstellen:

- Ter hoogte van Elektro Loeters:
Een mogelijke inplanting is bekeken ter hoogte van Elektro Loeters aan de toegang van de
industriezone van de Vlamingstraat. Deze locatie is niet weerhouden gezien de eigenaar deze
inplanting niet wenselijk acht in functie van zichtbaarheid van de winkel.
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Figuur 3-52 Afgewogen locatie deelfietsen ter hoogte elktro Loeters

- In de industriezone aan de Vlamingstraat. De gemeente is vragende partij voor het voorzien van
een Hoppinpunt meer in de industriezone. Deze locatie kan zeker geschikt zijn voor het uitwerken
van een buurtmobipunt ifv van de bedrijvigheid. Maar vanuit de deelfietsen in het VoM die worden
gezien als natransport naar de bedrijvenzone vanaf de bushalte Wevelgem Vliegveld is dit geen
geschikte locatie en is dan ook niet verder weerhouden.

- Ter hoogte van bushalte Wevelgem Vliegveld:
Ter hoogte van de bushaltes is geen ruimte op openbaar domein beschikbaar voor het voorzien
van fietsenstallingen. Nabij de bushalte Wevelgem Vliegveldstraat richting Kortrijk is een beperkte
zone aanwezig op privaat domein van de parking van de winkels, waaronder de Action, waar de
groenzone tijdelijk is onderbroken in functie van een zuil met de namen van de winkels.
De gemeenten en betrokken actoren geven deze locatie aan als voorkeurslocatie voor het plaatsen
van de deelfietsen voor het VoM.
Onderstaande schets geeft een eerste indicatie van mogelijke plaatsing van de fietsenstalling op
deze beperkte oppervlakte. Gezien de beperkte diepte worden de stallingen best in een hoek van
45° geplaatst. Tussen de stallingen en de parkeerplaatsen wordt aanbevolen een afscheiding te
voorzien (vb. paaltjes) zodat de wagens zich niet te dicht tegen de stallingen kunnen parkeren.
Gezien het louter een voorstel betreft en er nog geen akkoord is over deze uitwerking, is verder
overleg met de eigenaar van de locatie noodzakelijk.

Figuur 3-53 Voorstel mogelijke inrichting met de fietsenstalling en Hoppinzuil op de beperkte oppervlakte.

De kaart op de volgende pagina geeft de uitwerking van dit Hoppinpunt weer.
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3.19.5 Kostenraming

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gewestweg. Hierdoor zijn afspraken met AWV noodzakelijk
voor de verdeling van de kosten. AWV geeft aan dat het plaatsen van fietsenstallingen voor deelfietsen
op privaat domein juridisch niet mogelijk is vanuit AWV. Verdere afspraken zijn noodzakelijk om te
bekijken hoe de fietsenstalling kan worden gerealiseerd.
Mogelijke kosten voor de gemeente zijn subsidieerbaar via het BVR mobipunten. Het Hoppinpunt is
geselecteerd als een regionaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 50% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 250.000€.
De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de voorkeursoplossing (ter hoogte van de
bushalte Wevelgem Vliegveld richting Kortrijk op privaat domein) wordt weergegeven in onderstaande
tabel. Hierbij is nog niet aangegeven voor welke actor deze kosten zijn gezien de nog onduidelijke
situatie bij het voorzien van deelfietsen op privédomein langsheen gewestwegen. Hierbij is een
onderscheid gemaakt tussen de minimumvereisten indien een subsidie zou worden aangevraagd voor
de inrichting van het mobipunt en de aanbevelingen.

In functie van de tijdelijke situatie is geen kostprijs opgenomen voor het voorzien van een aansluiting
van de Hoppinzuil.  Voor deze tijdelijke situatie kan ook worden gewerkt met een kleine hoppinzuil.
Deze komt neer op ca. 2.400€ ipv de 7.200€ voor een grote analoge zuil.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Minimumvereisten
Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€
Leveren en plaatsing fietsenstalling  (# 3 nietjes voor 5 deelfietsen) 510,00€
Afscheiding tussen fietsenstalling en parkeerplaatsen (# 5 paaltjes) 1.150,00€
Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 886,00€

9.746,00€

HOPPIN Wevelgem Vliegveld/Wevelgem-Zuid
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3.19.6 Programma van eisen voor Hoppinpunt op lange termijn
Voor deze locatie is op korte termijn een lokaal Hoppinpunt voorzien. Op lange termijn is de uitbouw
van een regionaal Hoppinpunt gewenst.

Bij de inrichting van het tijdelijk Hoppinpunt is er gezocht naar een locatie nabij de toegang tot de
Vlamingstraat waarbij de link gemaakt wordt met de bushaltes ‘Wevelgem Vliegveld’. De locatie van
het regionale Hoppinpunt ifv deze regionale ontwikkelingspool moet op lange termijn nog worden
onderzocht, in functie van de herinrichting van de Kortrijkstraat (N8).

In hoofdstuk 2.2 is per type Hoppinpunt een overzicht gegeven van het programma van eisen voor de
inrichting. Onderstaande tabel geeft hiervan een samenvatting voor een regionaal Hoppinpunt.

minimumvereiste aanbeveling
Mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - frequente regionale verbinding
Fiets - fietsenstallingen met ruimte voor

buitenmaatse fietsen
- deelfietsen
- een wijd gamma aan

fietsenstallingen, overdekte
fietsenstalling en bewaking- best zo
dicht mogelijk bij perrons. Nietjes  of
bij plaatsgebrek hoog-laagrekken.

Auto - parkeerplaatsen indien nodig,
waarbij er aangepaste en
voorbehouden plaatsen voor
personen met een beperking worden
voorzien

- (elektrische) deelwagens
- oplaadpunt wagen
- kiss&ride
- fietskluizen
- fietspunt of fietsherstelpaal

Diensten
Wachtaccommodatie - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties
Aanvullende diensten - postpakketautomaat

- ticketautomaat
Oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
- analoge informatie aanwezige

vervoersmodi en reservatie- en
betaalmogelijkheden

- signalisatie naar verschillende
vervoersmodi

Herkenbaarheid - merkarchitectuur – Hoppinzuil
- bij voorkeur digitale Hoppinzuil

- eenduidige naamgeving
- duidelijke zichtbaarheid in

straatbeeld
- leesbare inrichting en logische

ruimtelijke opbouw
-

 Ruimtelijk integratie
Ruimtelijke integratie - goed toegankelijk voor alle

gebruikers
- toegankelijke haltes (zowel voor

mensen met motorische als visuele
beperking)

- goed bereikbaar vanuit verschillende
richtingen

- alle vervoerswijzen op
wandelafstand

- STOEP-principe
- conflictarme omgeving
- voldoende verlicht
- vuilbakken
- aangename publieke verblijfsruimte

Tabel 3-40: Programma van eisen regionaal Hoppinpunt
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Daarnaast worden volgende algemene aspecten meegegeven als leidraad voor het zoeken van een
geschikte locatie voor het Hoppinpunt:

- Hou rekening met de doelgroep die het Hoppinpunt wil bereiken. Hoppinpunten die een
functie hebben als natransport voor het openbaar vervoer liggen best zo dicht mogelijk bij de
haltes van het openbaar vervoer;

- Streef naar een compacte inrichting met alle voorzieningen duidelijk zichtbaar voor de
gebruiker;

- Niet enkel het Hoppinpunt moet toegankelijk en veilig ingericht zijn. Ook veilige en vlotte
toegangsroutes voor alle gebruikers zijn belangrijk.

3.19.7 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt

Verdere uitwerking inrichting Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op basis
van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de realisatie
van het Hoppinpunt.
Hierbij zijn volgende openstaande zaken op te nemen om te bepalen of het voorzien van deelfietsen
op deze locatie haalbaar is:

- Uitklaren wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van de fietsenstallingen op privaat
domein. Mogelijke te onderzoeken opties:

o Plaatsing door gemeente. Indien de gemeente beheerder is van de locatie kunnen
subsidies worden aangevraagd.

o Plaatsing door aanbieder VoM
- Een akkoord bereiken over het voorzien van deelfietsen op privaat domein met de eigenaar

en de inrichting van de fietsenstalling.

Overige geplande aanpassingen aan het  Hoppinpunt
In deze Unieke verantwoordingsnota is geen uitwerking van het Hoppinpunt opgenomen op lange
termijn. Indien bij de aanleg van het Hoppinpunt naar de toekomst toe subsidies zullen worden
aangevraagd moeten de plannen worden voorgelegd aan de projectstuurgroep op initiatief van de
wegbeheerder. De wegbeheerder staat na goedkeuring op de projectstuurgroep in om de nodige
initiatieven te nemen in kader van de realisatie van het Hoppinpunt.
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3.20 ZWEVEGEM CENTRUM

3.20.1 Situering en type Hoppinpunt

Het lokaal Hoppinpunt “Zwevegem centrum” is gelegen in het centrum van Zwevegem. Deze gemeente
situeert zich ten zuidoosten van Kortrijk, langsheen de N8 die de verbinding maakt tussen Kortrijk en
Avelgem. Het lokale Hoppinpunt is gelegen ter hoogte van de Sint-Amanduskerk in de Otegemstraat.

Dit punt is gecategoriseerd als type 3, wat wil zeggen dat er nog geen ontwerpinitiatieven bestaan,
maar er wel aanpassingen nodig zijn voor de uitbouw van het Hoppinpunt. De gemeente plant de uitrol
van het Hoppinpunt, met het verplaatsen van de bushalte, een toegankelijke inrichting en de inrichting
van de overdekte fietsenstalling, in het najaar van 2022. Er werden recent reeds oplaadvoorzieningen
voor elektrische wagens voorzien en er zijn plannen om een deelwagen te voorzien.

3.20.2 Planningscontext

Fietsnetwerk
Doorheen het centrum van Zwevegem komen verschillende functionele fietsroutes samen. Zowel
noord-zuid fietsverbindingen als oost-west fietsverbindingen doorkruisen Zwevegem en geven
aansluiting op de fietssnelwegen F45 Kortrijk-De Pinte en F374 Waregem-Zwevegem.

Fietsnetwerk (bron: provincie West-Vlaanderen)
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Openbaar vervoer
De beschrijving van het aanbod openbaar vervoer wordt weergegeven onder Ruimtelijke en
verkeerskundige analyse, zie verder.

Openbaar vervoerplan 2021 – regulier net  (bron: De Lijn
West-Vlaanderen)

Openbaar vervoerplan 2021 –VoM

Wegencategorisering

Bestaande wegencategorisering (bron: NGI Wegenregister 2020)
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3.20.3 Ruimtelijke en verkeerskundige analyse

Toegankelijkheid:
ü drempelloze, obstakelvrije en veilige looplijnen
ü informatieverstrekking aanwezig
ü adequate blindengeleiding naar perrons en

oversteekplaatsen
ü geen verhoogde en met hellingen voorziene

perrons
ü geen ticketmogelijkheden

Comfort:
ü er zijn zitplaatsen aanwezig en er kan geschuild

worden onder de kerk
ü vrij toegankelijke overdekte wachtruimte in de

gaanderij onder de kerk.
ü extra voorzieningen bij de wachtruimte (Bib-kast,

defibrilator,…)
ü voldoende vuilnisbakken
ü goede verlichting

Ruimtelijke Integratie
ü conflictarme omgeving ingericht volgens

STO(E)P-principe: valt binnen de nieuwe
fietszone in het centrum

ü voldoende sociale veiligheid
ü aanvullende functies (winkels, de markt,

bankautomaat en horeca) aanwezig in de
omgeving

ü fietsstraat – 30 km/u

Mobiliteitsdiensten:
ü 6 niet-overdekte fietsparkeerplaatsen type

nietjes
ü niet-overdekte plaats voor de stalling van 18

fietsen
ü gros van de fietsen op circa 30 passen van het

dichtstbijzijnde perron
ü 1 deelwagen (mogelijke uitbreiding met 2de) in

aanleg op een 30-tal passen van het
dichtstbijzijnde perron en een 20-tal passen van
de dichtstbijzijnde fietsenstalling (voorzien in
loop 2021)

ü 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor
mindervaliden en 2 parkeerplaatsen met
oplaadpunten voor elektrische wagens

- onder normale omstandigheden is er een tekort
aan fietsenstallingen

- de fietsenstallingen zijn niet beveiligd
- geen fietsdeelplaatsen aanwezig
- geen fietsherstelpunt aanwezig

Situatieschets bestaande toestand  - Google Maps, geraadpleegd februari 2021

Te Voet
Aan weerszijden van de straat waar het Hoppinpunt zich bevindt zijn er brede voetpaden met
zebrapaden om veilig te kunnen oversteken. Voor de kerk is er plein met een bomenrij ingericht als
circulatie- en verblijfsruimte voor voetgangers.
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@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021

Fiets
De Otegemstraat is een straat met gemend verkeer die recent ingericht werd als fietsstraat. De
fietszone in het centrum is actief sedert oktober 2020. Een evaluatie en publieke bevraging zal
uitgevoerd worden in oktober 2021, waarna mogelijks een bijsturing volgt. In de toekomst zal de
fietsstraat in de Kortrijkstraat uit de fietszone verdwijnen en ingericht worden met
fietssuggestiestroken gezien de conflictsituatie met het openbaar vervoer.

Er zijn vandaag reeds 3 nietjes aanwezig op een voormalige langse parkeerplaats. Deze niet-overdekte
fietsenstalling blijft op korte termijn behouden.

@  fotoreportage gemeente Zwevegem, 2021

Openbaar vervoer
Momenteel zijn de bushaltes aan beide zijden van de Otegemstraat uitgerust met een haltepaal. De
haltes zijn niet als verhoogde en met hellingen toegankelijke busperrons ingericht.

@ fotoreportage gemeente Zwevegem, 2021

De bushaltes ‘Zwevegem Kerk’ zullen in de toekomst bediend worden door de OV-lijnen weergegeven
in onderstaande tabel. Deze lijnen worden ook op kaart weergegeven onder Planningscontext.

Lijn type Frequentie Lijnnummer
Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk-Waregem FN functioneel 70
Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem
(segment: Soetens Molen-Avelgem)

KN B 30’ 91
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Kortrijk-Zwevegem-Vichte-Otegem-
Avelgem

FN functioneel 92

Kortrijk-Zwevegem-Sint-Denijs-Helkijn FN (VoM
aanvullend op
spitsritten op
schooldagen)

60’ 93

(Semi-)flexgebied Anzegem-
Zwevegem

VoM op afroep

Tabel 3-41: Openbaar vervoer lijnen Hoppinpunt Waregem station OV-plan 2021

Auto
Parkeren in de omgeving van het Hoppinpunt is mogelijk op de langse parkeerstroken in de
Otegemstraat en op de parking naast de kerk. De parking aan de kerk is vandaag niet langer aangeduid
als blauwe zone. De blauwe zone werd eind 2020 in volledige het centrum van Zwevegem afgeschaft,
waardoor parkeren met een parkeerschijf niet langer van toepassing is.
Op de parking zijn er twee mindervalideplaatsen voorzien en werd recent een oplaadpunt voor
elektrische wagens geïnstalleerd. De parkeerplaatsen voor mindervaliden en voor elektrische wagens
bevinden zich in de haakse parkeerstrook het dichtst bij de Otegemstraat.

Momenteel is er een samenwerking lopende met deelwagensysteem Vlaskracht. In Zwevegem is er
reeds één elektrische deelwagen gestationeerd aan het gemeentepunt. Eind 2021 zal er een tweede
elektrische deelwagen voorzien worden aan het Hoppinpunt.

De Otegemstraat komt uit op de Kortrijkstraat (N8), die van Avelgem via Zwevegem richting Kortrijk
loopt. De N8 en de Otegemstraat hebben in beide richtingen gemengd verkeer. Binnen de fietszone
geldt een snelheidsregime van 30 km/u.

@: fotoreportage gemeente Zwevegem, 2021

Diensten
Naast het mobiliteitsaanbod zijn er verschillende andere voorzieningen gelokaliseerd aan het
Hoppinpunt. Deze bestaan uit heel wat horecazaken en winkels, alsook een postkantoor. In de
onmiddellijke omgeving van de halte zijn daarnaast een bib-kast en een defibrilator terug te vinden.

@ Google Maps, geraadpleegd juli 2021
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3.20.4 Uitwerken voorkeursoplossing
Een voorkeursinrichting is uitgewerkt op basis van volgend overzicht aan minimumvereisten en
aanbevelingen voor een lokaal Hoppinpunt.

De inrichting van de toegankelijke haltes met fietsenstallingen zal echter ook op lange termijn een
meerwaarde zijn voor de omliggende woonwijken en industriezone.

minimumvereiste aanbeveling
Aanvulling mobiliteitsaanbod
Openbaar vervoer - lokale OV-verbindingen of vervoer op

maat*
-

Fiets - stallingen voor deelfietsen (5
gewone fietsen – 3 nietjes)

- Stallingen voor private fietsen (3
nietjes- 6 plaatsen)

- 1 nietje  (2 plaatsen) voor
buitenmaatse fietsen

- Stallingen voor private fietsen (3
nietjes- 6 plaatsen)

Auto - twee  mindervalideplaatsen – deze
hebben ifv compactheid van het
Hoppinpunt een nieuwe locatie
gekregen.

- Oplaadpunt 2 (elektrische)
deelwagens*

- Voorzien elektrische deelwagens
- Oplaadpunt elektrische wagens

Aanvulling diensten
Wachtaccommodatie - overdekte zitmogelijkheid met

drank- en eetopties*
- schuilhuisjes op nieuwe busperrons

Aanvullende diensten - Postpakketautomaat
Aanvulling oriëntatie
Informatieverstrekking - informatiedrager = Hoppinzuil

- data-uitwisseling = Hoppinzuil
Herkenbaarheid - Hoppinzuil - analoog
Aanvulling ruimtelijk integratie
Toegankelijkheid - 2 toegankelijke uitstulpende

voetpadhaltes met
blindegeleidetegels

- Voorzien van bindegeleidetegels aan
oversteekvoorzieningen – ter hoogte
twee zebrapaden

Tabel 3-42: Voorkeursoplossing Hoppinpunt
* bestaande voorzieningen
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3.20.5 Kostenraming
Zwevegem centrum is een lokaal Hoppinpunt. Dit betekent dat 100% van de kosten subsidieerbaar zijn
met een maximum van 50.000€. De geraamde kostprijs voor het Hoppinpunt conform de
voorkeursoplossing wordt weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is een onderscheid gemaakt
tussen de minimumvereisten indien een subsidie wordt aangevraagd voor de inrichting van het
mobipunt en de aanbevelingen.

Het Hoppinpunt is gelegen langsheen een gemeenteweg. Hierdoor is er de mogelijkheid om subsidies
aan te vragen voor de aanleg van het Hoppinpunt binnen het BVR mobipunten. De posten waarvoor
deze subsidies mogelijk zijn, zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Voor het aanleggen van toegankelijke haltes kan de gemeente zich ook beroepen op de subsidies
masterplan toegankelijkheid voor wat betreft de verhoogde boordsteen en visuele geleiding. Dit omvat
een forfaitaire subsidie van 5000€/halte. In de raming is uitgegaan van gesubsidieerde halte-
infrastructuur van De lijn met een subsidie van 75% voor levering en plaatsing van schuilhuisjes en
fietsenstalling.

Onderdeel
Totale kostprijs

(excl BTW)
Deel gemeente

(excl BTW)
Deel subsidie

(excl BTW)

Hoppinzuil - type analoog (incl funderingsvoet) 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€

Aansluiten Hoppinzuil met meterkast (ca. 10 a 15m) 500,00€ 500,00€ 500,00€

Omvormen bushaltes halteren op rijbaan tot toegankelijke halte (#2) 30.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€

Markeringen parkeerplaatsen mindervaliden (# 2 - volledige oppervlakte) 1.400,00€ 1.400,00€ 1.400,00€

Verkeersbord voorbehouden plaatsen (#2) 460,00€ 460,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (#5 deelfietsen-  3 nietjes) 510,00€ 510,00€ 510,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling  (6 private fietsen-  3 nietjes) 510,00€ 510,00€ 510,00€

Leveren en plaatsing fietsenstalling buitenmaatse fietsen  (#1 BM nietjes) 170,00€ 170,00€ 170,00€

Voorzien blindegeleiding aan 2 oversteekplaatsen 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€

Diversen (10%) ( onvoorziene werken,….) 4.075,00€ 4.075,00€ 4.075,00€

49.825,00€ 49.825,00€ 49.365,00€

Markeringen parkeerplaatsen elektrische wagens (# 2 - volledige oppervlakte) 1.100,00€ 1.100,00€ 1.100,00€

Markeringen parkeerplaatsen deelwagens (# 2 - volledige oppervlakte) 1.100,00€ 1.100,00€ 1.100,00€

Levering en plaatsing schuilhuisje  (# 2- type A (274x150)) 3.400,00€ 3.400,00€

Laadpaal elektrische wagens (#1 - reeds 1 aanwezig) 4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€

Verkeersbord elektrische wagens (#2) 460,00€ 460,00€

Verkeersbord deelwagens (#2) 460,00€ 460,00€

Afbraak bestaande nietjes (#3) 50,00€ 50,00€ 50,00€

Overkapping fietsenstalling (22m²) 3.960,00€ 3.960,00€ 3.960,00€

Diversen (10%) (onvoorziene werken,….) 1.503,00€ 1.503,00€ 1.503,00€

16.533,00€ 16.533,00€ 12.213,00€

61.578,00€
50.000,00€

HOPPIN Zwevegem centrum

Aanbevelingen

OPMERKING:: Onderdelen waarvoor subsidies mogelijk zijn zijn groter dan het maximaal mogelijk bedrag van de subsidies
Posten waar subsidies voor mogelijk zijn

Maximale bedrag van mogelijke subsidies
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Bij het aangeven van mogelijke posten die subsidiabel zijn is uitgegaan van het nieuw ontwerp BVR
van juli 2021. Dit BVR doorloopt momenteel het normale traject ifv definitieve goedkeuring. Voorlopig
worden ingediende subsidievragen nog volgens het huidige (‘oude’) geldige BVR beoordeeld. Op vlak
van subsidies zijn in dit ‘oude’ BVR de studiekosten en groeninrichting niet opgenomen als subsidiabel.
Welke posten subsidiabel zijn, wordt bepaald door het moment waarop de feitelijke subsidieaanvraag
wordt ingediend. De raming is daarbij slechts richtinggevend. Eens het ‘nieuwe’ BVR definitief
goedgekeurd en in werking getreden is, zal dat het referentiekader zijn.

3.20.6 Volgende stappen uitwerking Hoppinpunt
Deze Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG voor deze nota.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het aan de wegbeheerder om op
basis van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.
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4 FLANKERENDE MAATREGELEN

Naast de infrastructurele inrichting van het Hoppinpunt, kunnen andere maatregelen genomen
worden die de (verkeers)leefbaarheid en veiligheid op een Hoppinpunt en zijn nabije omgeving
verbeteren.

4.1 Functioneren Hoppinpunt

In kader van een optimaal functioneren van het Hoppinpunt dienen volgende elementen in acht
genomen te worden:
- Vrije en toegankelijke looproutes van en naar de haltes openbaar vervoer, de fietsenstallingen en

tussen de verschillende functies op het Hoppinpunt;
- Veilige fietsroutes van en naar de fietsenstallingen op het Hoppinpunt;
- Vlotte doorstroming op de aan- en afrijroutes voor het openbaar vervoer.

4.2 Communicatie

Naast een duidelijke inrichting van het Hoppinpunt is ook een goede communicatie nodig, zowel naar
de bewoners, scholen en bedrijven (in een ruimere omgeving). Hoewel dit kadert binnen de
communicatiestrategie van Basisbereikbaarheid kan de gemeente er voor zorgen dat deze informatie
door de verschillende communicatiekanalen wordt opgenomen en verspreid (gemeentelijk infoblad,
gemeentelijke website, affichering binnen gemeentelijke diensten (zwembad, sporthal, bibliotheek,…),
bewonersplatformen,…

4.3 Handhaving

De naleving van het snelheidsregime en parkeerregime, indien van toepassing, dient gehandhaafd te
worden. Dit kan door regelmatige controles uit te voeren. Het is belangrijk dat de objectieve en
subjectieve pakkans groot is zowel voor naleving van de geldende snelheidsregimes als voor het
geldende parkeerbeleid.
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5 EVALUATIE HOPPINPUNTEN
De diensten aan een Hoppinpunt dienen de mobiliteitsvraag op een bepaalde plek zo goed mogelijk te
beantwoorden. Gezien de constante veranderingen in ons verplaatsingsgedrag (shift naar fietsen, e-
bikes, deelmobiliteit, elektrisch rijden, komst van micro-mobiliteit,…) is dat een evolutief gegeven.

De Hoppinpunten die vandaag worden aangelegd zullen binnen een aantal jaren mogelijks uitgebreid
dienen te worden om extra diensten te voorzien of dring de behoefte tot verplaatsing zich door nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen of aanpassingen van vervoersnetwerken. Om een aanbod dat niet meer
voldoet aan de vraag tijdig op te sporen is er voldoende monitoring en evaluatie nodig.

In eerste instantie zullen onderstaande elementen gemonitord worden.  De initiatiefnemer of
uitvoerder van het project zorgt voor de evaluatie.

te evalueren element methodiek actor
Multimodaliteit
Aantal gestalde fietsen, incl
buitenmaatse fietsen

herhaaldelijk en op geregelde
tijdstippen uitvoeren van tellingen
in de fietsenstalling

gemeente

Aantal gebruikers deelfiets registratie van ontlening aanbieder/Mobiliteitscentrale
Aantal gebruikers VoM registratie opstappers VoM aanbieder/Mobiliteitscentrale
Aantal gebruikers OV
(bus/train)

herhaaldelijk en op geregelde
tijdstippen uitvoeren van tellingen/
registratie opstappers

aanbieder/ De Lijn/
NMBS/Mobiliteitscentrale

Aantal parkeerders herhaaldelijk en op geregelde
tijdstippen uitvoeren van
parkeertellingen

gemeente/ NMBS (parking
station)

Kwaliteit van de infrastructuur
Veiligheid Evolutie aantal verkeersongevallen

op Hoppinpunt en omgeving
(wegenis/ fietsinfrastructuur er
naar toe)

gemeente/AWV
(wegbeheerder)

Monitoring van de gereden
snelheid omgeving Hoppinpunt

gemeente /AWV
(wegbeheerder)

Klachten Opname en evolutie van het aantal
meldingen

Mobiliteitscentrale

Bereikbaarheid
Stappers herhaaldelijk en op geregelde

tijdstippen uitvoeren van tellingen
Gemeente/AWV
(wegbeheerder)

Trappers herhaaldelijk en op geregelde
tijdstippen uitvoeren van
fietstellingen

Gemeente/AWV
(wegbeheerder)

Privé vervoer herhaaldelijk en op geregelde
tijdstippen uitvoeren van tellingen
autoverkeer

Gemeente/AWV
(wegbeheerder)
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6 VERDERE STAPPEN

Locaties opgenomen in deze UVN
De Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd aan de Projectstuurgroep (PSG). Daar de
initiatiefnemer de Vervoerregio is, zal de Vervoerregioraad optreden als PSG. Het goedkeuren van de
Unieke Verantwoordingsnota betekent impliciet ook een goedkeuring van de subsidies die er mee
gepaard gaan.

Een eerste VVRR waar de Unieke verantwoordingsnota wordt voorgelegd ter bespreking vindt plaats
op 1 oktober 2021. Hierop wordt De Unieke verantwoordingsnota - algemene deel samen met de
afgewerkte Hoppinpunten per gemeente ter goedkeuring voorgelegd.

Daar er een aantal locaties zijn waar er nog onduidelijkheden zijn zal na verdere afstemming met de
betrokken actoren een tweede deel van de Hoppinpunten voorgelegd worden op een volgende VVRR.
Het betreft Hoppinpunten voor Wervik, Wevelgem en Kortrijk.

Eenmaal de Unieke Verantwoordingsnota werd goedgekeurd, is het nu aan de wegbeheerder om op
basis van de ontwerpschets van het Hoppinpunt de nodige initiatieven te nemen in kader van de
realisatie van het Hoppinpunt.

Locaties die niet zijn opgenomen in deze UVN
Voor het merendeel van de op VVR geselecteerde hoppinpunten werd door MOW geen UVN
opgemaakt. Dit is een verantwoordelijkheid van de trekker/wegbeheerder (te bepalen tussen
betrokken actoren). Voor deze eerste reeks werd dit per uitzondering door dep. MOW ter hand
genomen in functie van de korte termijn, noodzaak tot het vastleggen van de locaties voor
deelsystemen en het onbekende karakter hoppinpunten.

Bij de aanvraag van subsidies voor de inrichting van een Hoppinpunt wordt een start- en projectnota
,of samengebracht in een unieke verantwoordingsnota, opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan
de projectstuurgroep aan de betrokken partijen.
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7 BIJLAGEN

7.1 Hoppinpunten naar type knooppunt richtaantal fietsenstalling

Deelfietsen Type

Aantal te voorziene deelfietsen (ca.) Fietsparkeren

Totaal Gewone Elektrische
Type  knoopunt
fietsberaad

Aantal
fietsenstallingen
wenselijk

Hoppinpunt Avelgem Station Regionaal 5 5 0 Type 6 10-30
Hoppinpunt Harelbeke
Industriezone Harelbeke Zuid

Lokaal 5 5 0 Type 7 Max. 10

Hoppinpunt Harelbeke Station Regionaal

20
Bij opstart
naast blue

bike: 8

12
Bij opstart
naast blue

bike: 3

8
Bij opstart
naast blue

bike: 5

Type 4 100-500

Hoppinpunt Kortrijk Bissegem Lokaal 8 5 3 Type 5 30-100
Hoppinpunt Kortrijk Evolis Regionaal 5 5 0 Type 7 Max 10
Hoppinpunt Kortrijk Heule
Markt

Lokaal 8 5 3 Type 6 10-30

Hoppinpunt Kortrijk Hoog
Kortrijk

Regionaal 8 5 3 Type 5 30-100

Hoppinpunt Kortrijk Sint-
Jansput

Lokaal 8 5 3 Type 6 10-30

Hoppinpunt Kortrijk Station Interregionaal

50.
Bij opstart
naast blue

bike: 16

34
Bij opstart
naast blue

bike: 10

16
Bij opstart
naast blue

bike: 6

Type 2 1000-2000

Hoppinpunt Kuurne Centrum Lokaal 8 5 3 Type 6 10-30
Hoppinpunt Kuurne
Industriezone De Waak

Lokaal 5 5 0 Type 7 Max 10

Hoppinpunt Menen
Lauweplaats

Lokaal 8 5 3 Type 6 10-30

Hoppinpunt Menen Station Regionaal 16 10 6 Type 3 500-1000
Hoppinpunt Waregem
Industriezone
Waregem/Anzegem

Lokaal 5 5 0 Type 7 Max. 10

Hoppinpunt Waregem Station Regionaal

20
Bij opstart
naast blue

bike: 8

12
Bij opstart
naast blue

bike: 5

8
Bij opstart
naast blue

bike: 5

Type 3 500-1000

Hoppinpunt Wervik Station Lokaal 8 5 3 Type 4 100-500
Hoppinpunt Wevelgem
Industriezone
Gullegem/Moorsele

Lokaal 5 5 0 Type 7 Max 10

Hoppinpunt Wevelgem Station Lokaal 8 5 3 Type 4 100-500
Hoppinpunt Wevelgem
Vliegveld/Wevelgen Zuid

Regionaal 5 5 0 Type 7 Max 10

Hoppinpunt Zwevegem
Centrum

Lokaal 5 5 0 Type 6 10-30
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7.2 Openstaande elementen op vervoerregio-overschrijdend niveau

7.2.1 Deelfietsen
- Hoe zal het opladen van elektrische deelfietsen verlopen bij tijdelijke Hoppinpunten?

Afhankelijk van de aanbieder zal moeten bekeken worden of de nodige voorzieningen voor het
opladen van elektrische deelfietsen mogelijk zijn op een tijdelijke locatie.

7.2.2 Toegankelijkheid
- Wanneer is een Hoppinpunt toegankelijk om te voldoen aan de voorwaarde voor subsidie?

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?
Volgende is opgenomen in het  aangepaste BVR van 16 juli 2021 (art. 5) :

De concrete maatregelen m.b.t. leesbaarheid, signalisatie, looproutes en geleiding voor
blinden en slechtzienden,... worden in ontwerprichtlijnen (bestaande documenten zoals de
beleidsvisie, vademecum toegankelijk publiek domein, vademecum fietsvoorzieningen,
huisstijlgids Hoppin, Bushaltegids...) opgenomen. Het Masterplan Toegankelijkheid, dat door
de Vlaamse Regering op 2 april 2021 werd goedgekeurd(VR 2021 0204 DOC.0367/1BIS -
DOC.0367/2 - DOC.03673BIS), zal hiervoor als leidraad dienen.
Dit artikel put zich niet uit in specifieke richtlijnen inzake toegankelijkheid per type
Hoppinpunt maar biedt wel de mogelijkheid aan de minister om nadere richtlijnen en regels
op te stellen in verband met de inrichting en toegankelijkheid van Hoppinpunten.

In hoofdstuk 3 Overzicht Hoppinpunten is aangegeven hoe toegankelijkheid in deze UVN is
geïnterpreteerd.

- Wie staat in voor de controle van de toegankelijkheid van de bushaltes eens het Hoppinpunt
heringericht werd?
Binnen de subsidie van 5000€ voor het aanleggen van een toegankelijke halte staat een halteploeg
van De Lijn in om te controleren of de halte effectief toegankelijk is. Bij een heraanleg in het kader
van een Hoppinpunt is nog niet duidelijk wie deze controle zal uitvoeren. Het Haltebeheer van het
VOM krijgt momenteel nog vorm. De subsidies uit masterplan toegankelijkheid zullen overgaan in
de subsidieregeling gekoppeld aan het BVR Haltes dat momenteel nog definitieve goedkeuring
moet krijgen.

7.2.3 Hoppinzuil
- Wat is de meerwaarde van een digitale zuil? Welke data zal beschikbaar zijn op deze

Hoppinzuilen?
Het is momenteel nog niet volledig duidelijk welke informatie op een digitale zuil zal worden
aangeboden en met welke finaliteiten. Op termijn zal er een link gemaakt worden met de
mobiliteitscentrale en zou de beschikbaarheid van het aanbod, de dienstenregelingen etc. moeten
aangeboden worden.

- Is het mogelijk om naast het aanbod gelinkt aan de mobiliteitscentrale ook het overige
(deel)mobiliteitsaanbod in de omgeving van het Hoppinpunt weer te geven op de
Hoppinzuilen? Kunnen eveneens tickets of de mogelijkheid tot het reserveren van de lokale
deelmobiliteit zoals Cambio, Donkey Republic, etc. geregeld worden via de Hoppinzuil?
Hoe de Hoppinzuil in de toekomst zal werken en intrageren met de Hoppincentrale moet nog
bepaald worden.
De implementatie en integratie met ticketing en reservatie binnen het Hoppinverhaal is een
bevoegdheid van de Hoppinscentrale. De concrete werking en prioriteiten van de Hoppincentrale
worden bepaald in het najaar van 2021.
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- Kan gebruik gemaakt worden van moduleerbare zuilen waarbij digitale zuilen in eerste
instantie als analoge zuilen kunnen gebruikt worden?
De zuilen zijn zodanig vormgegeven dat ze eenzelfde voet hebben. Het is dus mogelijk om een
analoge zuil te vervangen door een nieuwe digitale zuil zonder dat er werken nodig zijn. Dit op
voorwaarde dat er een aansluiting op het elektriciteitsnet is voorzien. Het is niet mogelijk om een
analoge zuil te upgraden ter plaatse.

- Kan de Hoppinzuil voor een tijdelijke locatie opgenomen worden binnen de subsidieaanvraag
voor een heraanleg van het uiteindelijke Hoppinpunt, zoals bijvoorbeeld aan Lauweplaats?
De subsidie (inclusief aankoop en installatie zuil) kan enkel gelinkt zijn aan het Hoppinpunt
waarvoor je subsidie aanvraagt. Ook vanuit praktisch oogpunt is zo’n tijdelijke oplossing niet
evident. Cf antwoord op volgende vraag.

- Is het mogelijk om naar analogie met tijdelijke haltepalen ook tijdelijke Hoppinzuilen te
plaatsen?
Er is momenteel geen tijdelijke Hoppinzuil voorzien. De Mini-zuil leent zich momenteel het
meeste voor deze opdracht aangezien deze gemakkelijker kan gestabiliseerd worden. Wel
moeten er ook voor de tijdelijke locaties de nodige kaarten en doorverwijzing voorzien worden.

- Hoe streng moet de merkarchitectuur gevolgd worden? Komt er een aanbod vanuit team
MOW/AWV om af te nemen? Ook bij lokale mobipunten?
De merkarchitectuur moet toegepast worden op alle Hoppinpunten. Dit houdt in dat de
Hoppinzuil steeds moet voldoen aan alle vormelijke- en toegankelijkheidsvoorwaarden zoals
weergegeven in de Hoppin Huisstijlgids. Ook de signalisatierichtlijnen uit de Hoppin Huisstijlgids
dienen te worden toegepast. .
De Hoppinzuil kan nu worden afgenomen van de instanties die deze voorzien zoals MOBIPUNT
vzw. AWV is aan het bekijken om de gemeenten de kans te geven om hoppinzuilen af te nemen
via een opdrachtcentrale. In een eerste fase zal dit enkel gericht zijn op analoge Hoppinzuilen.

- Wie betaalt de recurrente kosten van elektriciteit en data-gebruik en herstellingen?
De recurrente kosten zijn, net als de aankoop, ten laste van de wegbeheerder. Voor de recurrente
kosten kan geen subsidie aangevraagd worden.

- Wie betaalt de herstellingen en staat in voor het onderhoud van de Hoppinzuil?
De herstellingen en onderhoud zijn, net als de aankoop, ten laste van de wegbeheerder. Voor de
herstellingen kan geen subsidie aangevraagd worden.

- Wat is de nodige elektriciteitsaansluiting voor een digitale Hoppinzuil? Is er de mogelijkheid tot
het inzetten van zonnepanelen om de Hoppinzuil van stroom te voorzien?
Door de universele vormvereisten van de Hoppinzuil is het momenteel niet mogelijk om
zonnepanelen te plaatsen op de Hoppinzuil om deze van stroom te voorzien.
Indien er gebruik wordt gemaakt van de achtergrondverlichting dient er bij de analogie zuil, net
zoals bij de digitale zuil, een 220V stroomkabel voorzien te worden.

- Welke data-kabels zijn nodig voor de digitale Hoppinzuilen? Is er de mogelijkheid om wifi of
mobiele data te gebruiken?
De Hoppinzuil kan aangesloten worden via een internet aansluiting of via mobiele data. Voor een
bekabelde internet aansluiting dient de wegbeheerder zelf afspraken te maken met een internet
provider. Voor mobiele data heeft de huidige leverancier een raamcontract met een mobiele
provider. Hier hangt wel een extra jaarlijkse abonnementskost aan vast.
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Om uniformiteit te bekomen wordt er momenteel aangeraden te werken via een mobiele LTE
verbinding.

- Kan een Hoppin-zuil worden voorzien zonder subsidies aan te vragen?
Dit kan, maar de zuil is op kosten van de wegbeheerder.

- Data-uitwisseling een minimumvereiste? Wat omvat dit juist?
Dit is op vandaag nog niet geconcretiseerd.

7.2.4 VoM (semi-)flex, vast en OV-taxi
- Welk type voertuig zal ingezet worden voor welke type VoM?

Dit is onderdeel van het bestek VoM waarbij de aanbieder een voorstel zal doen van type
voertuig. Daarbij zal dit globaal genomen over 3 types voertuigen gaan : taxi-model, busje 8+1 en
type belbus.

- Indien een type taxi-model zal ingezet worden en deze halteert op een parkeerplaats die
voorbehouden wordt voor taxi’s, valt deze dan onder het taxidecreet?
Afd. 4 OV taxi’s art.49 Enkel voertuigen die vergund zijn als straattaxi kunnen worden ingezet als
OV-taxi.  Straattaxi’s kunnen niet halt houden op een erkende standplaats door de gemeente.
Voorbehouden standplaatsen zijn echter niet altijd officieel erkend door de gemeente.

7.2.5 Kostenraming
- Moet bij Hoppinpunten aan gewestwegen voor de verdeling van de kosten gekeken worden

naar het type weg (gemeenteweg of gewestweg) waaraan het Hoppinpunt gelegen is of naar
wie eigenaar is van de grond?
Er wordt gekeken naar eigenaar van de grond

- Is AWV financieel verantwoordelijk voor het plaatsen van de deelfietsenstalling bij
Hoppinpunten aan een gewestwegen (ook indien deelfietsen niet gelokaliseerd zijn op terrein
AWV) en omvat deze eveneens de overkapping en de verharding om de fietsenstalling op in te
richten?
Wordt nagevraagd

- Kan de infrastructuur vanuit het Tripodproject, die in eerste instantie flexibel wordt ingezet, op
termijn eveneens als permanente infrastructuur voorzien worden om uniforme
fietsenstallingen in de regio te verkrijgen?
Leiedal polst in eerste instantie bij de steden en gemeenten naar de interesse hieromtrent. Gelet
op de onduidelijkheid over de aanbieder van de deelfietsen en de technische mogelijkheden zal
moeten bekeken worden wat mogelijk is.
Het design van fietsenstallingen en andere infrastructuur wordt niet vastgelegd in het kader van
Hoppin. Wel wordt er gevraagd om de Hoppin huisstijlgids toe te passen. Zo zorgen we voor een
uniform en herkenbaar kleurenpallet en herkent de gebruiker het doel ondanks een verschillend
design.


