
 

Vervoerregioraad VVR Limburg 28/09/2020  1 

VERVOERREGIO LIMBURG VERVOERREGIORAAD 
Datum:  26/10/2020 
Locatie: Teams 
Tijdstip: 9u-11u30 
Verslag: Lore Van Welde (STG)  

AANWEZIGEN  

AGENDA & BIJLAGEN 

- Opening en goedkeuring verslag 28/09 
- OV-plan 2021 

o Overzicht belangrijkste aanpassingen 
o Conclusies RFI vervoer op maat 
o Financiële doorrekening KN en AN 
o Terugkoppeling adviesronde bij de steden, gemeenten en provincie 
o Beslissing aangepaste OV-plan 2021 

- Regionaal Mobiliteitsplan 
o Van visie naar bouwstenen via online Ideation 
o Vervolgproces & vergaderdata 2021 

- Synergiën en afstemming RMP en Beleidsplan Ruimte Limburg 
- Varia 

 

1 OPENING EN GOEDKEURING VERSLAG 

Het verslag van de VVRR van 28/09/2020 wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen of 
vragen. 

2 OV-PLAN 2021 

We staan vandaag aan een belangrijke mijlpaal binnen het proces van het regionaal mobiliteitsplan en 
het OV-plan. Er is niet stilgezeten de afgelopen maanden: er is een financiële doorrekening gemaakt 
van De Lijn, het vervoer op maat werd geconcretiseerd en de adviezen werden verwerkt.  

2.1 Overzicht belangrijkste aanpassingen  

In het hoofdrapport zijn enkele beperkte aanpassingen. Er zijn voornamelijk enkele verduidelijkingen 
toegevoegd, nieuwe data werd aangepast en het vervoer op maat werd aangevuld op basis van de info 
van de RFI. Er is een wensenlijst toegevoegd met alle wensen die leven binnen de VVR.  
In het bijlageboek zijn voornamelijk enkele aanscherpingen gebeurd.  
 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 

• OV-plan 2021 
• Hoofdrapport 

• Hoofdstuk 2: belang van tariefintegratie  
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• Hoofdstuk 3: actualisatie in functie van nieuwe doorrekening verkeersmodel 
• Hoofdstuk 5: actualisatie nav RFI en doorverwijzing naar annex 
• Hoofdstuk 6: 

• Toevoegingen aan de wensenlijst 
• Actualisatie lijnennetkaart 

• Bijlagenboek 
• Bijlage 1: actualisatie van de kenmerken van de lijnen 
• Bijlage 2: toevoegingen in enkele reacties en aan de toelichting op de snellijnen 
• Bijlage 11: actualisatie H-net 
• Toevoeging bijlage 13: Adviezen van steden, gemeenten en provincie op het OV-

plan 2021 (versie juni 2020), incl. beantwoording 
• Toevoeging Annex over resultaten Request for Information Vervoer op Maat 

• Lijnenkaart van kernnet en aanvullend net (incl. functioneel net) + actualisatie 
gemeentefiches  
• Actualisatie kaart halte & mobipunten + excellijst  

 
 

De wensenlijst zal worden aangewend indien er meer budget is en er hierdoor ruimte ontstaat voor 
enkele extra’s. 

2.2 Conclusies RFI vervoer op maat 

Er hebben 23 van de 70 partijen geantwoord op de RFI.  Hier werden de bouwstenen van het OV-plan 
getoetst. Uit de marktbevraging blijkt dat een gebiedsdekkend systeem mogelijk zou zijn binnen het 
gegeven budget. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om synergiën te creëren met MAV. De 
belbusgebieden zouden groter en flexibeler gedefinieerd moeten worden. De integratie van KN en AN 
is ook noodzakelijk. 
 
Het is cruciaal om enkele aspecten mee te nemen in het bestek van VOM: 

- Passend aanbod voor de witte vlekken moet het vertrekpunt zijn 
- Flexibiliteit is nodig voor de veranderende vraag 
- Marktpartijen moeten uitgedaagd worden om de vraag te beantwoorden, kwaliteit te leveren 

en kennis en oplossingen in te zetten 
- Nauwe samenwerkingen tussen marktpartijen en omgeving.  

 
De komende maanden zal het vervoer op maat sterk worden geconcretiseerd en het bestek 
voorbereid. 

2.3 Financiële doorrekening KN en AN 

Vlak voor de zomer werd het OV-plan voorlopig vastgesteld. Hiermee is De Lijn aan de slag gegaan om 
de reizigerswinst te berekenen alsook het nodige budget. 
 
Voor Vlaanderen is er een reizigerswinst van 7,2%, voor Limburg is dit 2,6%. De reizigerswinst is lager 
dan bij de vorige run. Dit komt voornamelijk door de overstappen die in het verkeersmodel zwaar 
worden afgestraft. In realiteit zal de reizigerswinst vermoedelijk wat hoger liggen.  
 
De kalender werd geactualiseerd en het budget werd geïndexeerd. Hiermee moet het huidige 
werkingsbudget worden vergeleken. Momenteel is het budget 82,853 k€ en zouden we 83,448 k€ 
nodig hebben. Er is dus maar een klein tekort (0,72%).  De lijn is ervan overtuigd dat dit kleine tekort 
grotendeels dicht gereden kan worden via de operationele run.   
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De beladen kilometers dalen met 3,36%, voornamelijk door de overstappen die worden afgerekend.  
 
Na de operationele run wordt bekeken welke wijzigingen er mogelijk zijn om goedkoper uit te komen 
en dus toch budgetneutraal. 
 

2.4 Terugkoppeling adviesronde bij gemeentes 

Er werden in totaal 37 toelichtingen gegeven. Hierbij werden veel kritische vragen gesteld, maar de 
sfeer was steeds constructief. Er werden 207 bemerkingen doorgegeven, welke allemaal een antwoord 
hebben gekregen. 

2.5 Beslissing aangepaste OV-plan 2021 

Er waren nog enkele bemerkingen vooraleer tot de stemming kon worden overgegaan: 
 

- Maaseik: Er is een problematiek met de snellijnen die werden geschrapt vanuit het Maasland, 
maar er werd een oplossing voorzien (namelijk een halfuur frequentie via de N75)). Hiervoor 
zijn we zeer tevreden. Wel moeten de studenten vanuit Maaseik nog steeds overstappen in 
Genk om naar campus Diepenbeek te kunnen. Door het verdwijnen van de snellijnen op 
zondagavond richting Leuven zijn de studenten langer onderweg.  Tot slot is er nog geen 
duidelijkheid hoe de deelgemeenten op een goede manier via VOM ontsloten zullen worden.   
Omwille van deze opmerkingen, stemt Maaseik tegen. 

- Heusden-Zolder: Er is nog een fout op de wensenlijst: de reguliere lijn (van Bolderberg) in 
Heusen-Zolder is voorzien, maar staat hier nog op vermeld. Dit wordt aangepast. Door de 
gevraagde aanpassing, zal Heusden-Zolder positief stemmen. 

- Hasselt: Vanuit Hasselt is er vanaf het begin steeds een dialoog geweest. De stad heeft 
constructief veel vergaderingen meegedaan. De gemeenteraad heeft nog geen mandaat 
gegeven om te mogen stemmen over het OV-plan, dus Hasselt zal niet deelnemen aan de 
stemming. Er wordt verwacht dat de gemeenteraad op de (interne) vergadering van 27/10 niet 
akkoord zal zijn met het OV-plan.   

- Kinrooi: Kinrooi bedankt voor de extra lijn die in orde is gebracht. Ze betreuren wel dat er nog 
geen dienstregelingen van De Lijn ter beschikking zijn, want nu kunnen ze veel info niet 
bekijken. Het wegvallen van de snelbussen is ook voor hen een handicap. Ze stellen voor om 
op vrijdag- en zondagavond enkele haltes te schrappen op de reguliere lijn, zodat deze sneller 
is en beter tegemoetkomt aan de vraag van studenten. Er is nog veel werk, zeker voor de 
Maasdorpen en er wordt uitgekeken naar het Vervoer op Maat. Er zijn nog veel knelpunten 
waar ze constructief aan mee willen werken, maar hierdoor gaan ze zich onthouden in de 
stemming. 

- Maasmechelen: Maasmechelen geeft aan toch graag een rechtstreekse verbinding naar het 
ZOL in Genk te willen. Er zijn veel mensen op leeftijd en dit is een hele moeilijke opgave. Ze 
willen graag een stop aan het ZOL, omdat deze mensen niet mobiel genoeg zijn voor de 
alternatieven.  

- Wellen: Vanuit Zuid-Limburg (en ook vanuit Wellen) is veel bezorgdheid rond VoM. De 
belbussen zijn ontzettend belangrijk voor de deelgemeenten en lokale kernen. Het wordt 
betreurd dat er een goedkeuring dient te worden gegeven zonder dat VoM al op punt staat. 
De burgemeester erkent wel dat de RFI en de werksessie over VoM al heel wat bijkomende 
inzichten hebben gegeven. Het team wordt bedankt voor de individuele antwoorden die 
werden gegeven op alle vragen en bemerkingen. Er is nog een vraag bij de verbindingen naar 
het station in Alken, welke hopelijk via Vervoer op Maat mogelijk zal zijn.  
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- Alken: Alken bedankt iedereen voor de tijd en moeite die in dit dossier werd gestoken. Wel 
melden ze dat, door het ontbreken van de informatie over vervoer op maat (en hierdoor één 
derde van de totale informatie), door het volledige bestuur tegen gestemd werd op de 
gemeenteraad. Er wordt nog teveel onzekerheid gezien in het huidige plan. Ze stemmen hier 
tegen. 

- Lummen: Doordat er verdere gesprekken gepland staan omtrent vervoer op maat, is Lummen 
eveneens van oordeel positief te kunnen stemmen. Er wordt uitgekeken naar het resultaat 
hiervan.  

- Dilsen-Stokkem: In juni was Dilsen-Stokkem nog negatief voor de verminderde reguliere 
lijnen. Er werd tegemoetgekomen aan de frequentie van de lijnen en hierdoor zal toch positief 
gestemd worden. De inspanningen die gedaan zijn voor deze aanpassingen worden ten zeerste 
geapprecieerd.  

- Houthalen-Helchteren: Tot slot riep Houthalen-Helchteren op om de vervoerregio te 
feliciteren met het op poten zetten van een dergelijke proces en resultaat, wat niet evident is. 
Er werd gepleit voor solidariteit over de grenzen heen. Er is niet overal aan alle vragen voldaan, 
maar wat er ligt  is wel mooi. Er is nog werk en het VoM zal hier een antwoord op moeten 
geven. Het zou een streefdoel moeten zijn om het plan volledig gedragen te krijgen en vooral 
te kijken naar hoe het plan de volledige vervoerregio (en dus provincie) sterker maakt. 

 
 
Stemming: 

- Alken: nee 
- As: afwezig 
- Beringen: ja 
- Bilzen: ja 
- Bocholt: ja 
- Borgloon: ja 
- Bree: ja 
- Diepenbeek: ja 
- Dilsen-Stokkem: ja 
- Genk: ja 
- Gingelom: ja 
- Halen: ja 
- Ham: ja 
- Hamont: ja 
- Hasselt: neemt niet deel aan de stemming 
- Hechtel-Eksel: ja 
- Heers: nee 
- Herk-de-Stad: ja 
- Herstappe: afwezig 
- Heusden-Zolder: ja 
- Hoeselt: ja 
- Houthalen-Helchteren: ja 
- Kinrooi: onthouding 
- Kortessem: ja 
- Lanaken: onthouding 
- Leopoldsburg: ja 
- Lommel: ja 
- Lummen: ja 
- Maaseik: nee 
- Maasmechelen: ja 
- Nieuwerkerken: afwezig 
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- Oudsbergen: ja 
- Peer: ja 
- Pelt: ja 
- Riemst: ja 
- Sint-Truiden: ja 
- Tessenderlo: ja 
- Tongeren: ja 
- Voeren: onthouding 
- Wellen: ja 
- Zonhoven: ja 
- Zutendaal: ja 
- Provincie: ja 

 
In totaal zijn er 33 ja’s, 3 nee’s en 3 onthoudingen. Het OV-plan 2021 wordt officieel goedgekeurd.  
 
Eerder ging Team MOW reeds akkoord met het OV-plan. 
 
Er is een 2/3de meerderheid. Iedereen wordt bedankt voor het vertrouwen in het werk dat geleverd 
werd. Dit is heel goed nieuws dus iedereen is blij dat het harde werk oplevert. We zijn de grootste 
vervoerregio en dat maakt het niet steeds makkelijker. Er was een strikt kader waarbinnen gewerkt 
werd en iedereen heeft constructief meegewerkt. Er zal hard verder worden gewerkt om ook met het 
VoM goed te kunnen landen in december/januari. 

 
Co-voorzitter Bert Lambrechts bedankt zijn Co-Voorzitter Sven Lieten, Team MOW, STG en alle 
gemeenten voor het harde werk. Ook vanuit het consortium wordt iedereen bedankt voor de 
constructieve samenwerking. Het werd steeds in overleg gedaan en samen werd gezocht naar 
oplossingen. Het is een zoektocht om alles steeds online te organiseren, maar tot nu toe slagen we er 
samen in. We willen dan ook heel graag hier samen het glas op heffen zodra het kan. 

3 REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 

Het RMP is eveneens een grote mijlpaal waar nu aan gewerkt moet worden. Hier gaat het om meer 
dan enkel OV en kunnen we iets meer dromen in plaats van steeds “budgetneutraal” te moeten 
denken.  
 
De grote stappen die we in het RMP maken, zijn in een schema gegoten, wat eveneens op de website 
geplaats wordt. Tot juni vorig jaar werd de mobiliteit in kaart gebracht. Daarna werd aan de slag gegaan 
om de doelstellingen door te vertalen naar ambities en leidende principes. Deze worden verdiept om 
het RMP vorm te geven. Dit leidt tot een synthesenota die wordt afgeklopt in februari 2021. Om de 
mogelijkheden te verkennen, werd een online ideeënplatform op poten gezet, wat nog steeds loopt. 
In januari 2021 wordt er eveneens een VVR-dag georganiseerd. In het najaar van 2021 wordt opnieuw 
een besluitvormingsronde georganiseerd. Nadat dit actieplan en RMP worden afgeklopt, zal dit in het 
werkveld effectief moeten worden uitgevoerd. 

3.1 Van visie naar bouwstenen via online Ideation 

Gebruikers hebben de mogelijkheid om input te leveren voor het mobiliteitsaanbod (fiets, wegen, 
logistiek en OV) alsook het gedrag. Er zal niet enkel een aanpassing van infrastructuur nodig zijn, maar 
ook een gedragsverandering om de modal shift waar te maken.  De online ideation loopt op 30 oktober 
af. Iedereen wordt bedankt om het nieuws van de ideation te verspreiden. Er wordt bovendien een 
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oproep gedaan aan de steden en gemeenten om hun input eveneens in het platform te steken. Niet 
enkel de burgers, maar ook de steden en gemeenten kunnen dus nu input leveren. 
 
Er wordt opgemerkt dat er slechts een korte periode is waarop gereageerd kan worden op de Ideation. 
Een mogelijke verlenging wordt bekeken, maar door de tijd die nodig is voor de verwerking, is het niet 
waarschijnlijk dat deze periode kan worden verlengd.  
Op het Ideation-platform kan geen filtering gebeuren per gemeente, gezien de GDPR-regels. De 
reacties zijn wel zichtbaar op het platform. 
 

3.2 Vervolgproces & vergaderdata 2021 

We zijn nog steeds de mogelijkheden aan het ontdekken om bouwstenen te maken. Deze informatie 
wordt verwerkt in een Movemeter en de experten worden losgelaten op deze informatie. Op de VVRR 
van 14 december wordt teruggekoppeld over een stand van zaken.  
 
Er werden al enkele data geprikt voor de volgende vervoerregioraden. De invites worden zo snel 
mogelijk doorgegeven zodat alle data kunnen worden vrijgehouden.  
 

4 SYNERGIËN EN AFSTEMMING TUSSEN HET REGIONALE MOBILITEITSPLAN 
(RMP) EN BELEIDSPLAN RUIMTE LIMBURG (BRL) 

Jo Schoefs (provincie, dienst Ruimte) geeft een toelichting over de relatie tussen deze twee plannen.  
 
Deze twee plannen worden parallel aan elkaar opgemaakt. Er is een sterkte link tussen deze 2.  
 
BRL moet het provinciaal ruimtelijk structuurplan vervangen en een doorvertaling zijn van de 
strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Er zijn nieuwe uitdagingen die op ons 
afkomen en daarom dient dit plan te worden geactualiseerd. Het BRL bestaat uit 2 grote delen 
(strategische visie en beleidskaders). In de conceptnota werden 5 kaders naar voor geschoven. 
 
Het BRL en het RMP hebben een SAP-relatie: samen apart plannen. Er wordt apart gepland en er is 
eveneens een ander juridisch kader dat de twee scheidt. De opdracht wordt binnen het eigen domein 
ingevuld. De provincie en de VVR zijn autonome organen met een eigen werkterrein en bevoegdheid. 
 
De afbakening van het gebied is dan weer iets wat de twee plannen bindt. Mobiliteit en ruimtelijke 
ordening sturen elkaar. De doelstellingen van VVR en van BRL zijn niet hetzelfde, maar wel gelijkend. 
Ze werken in dezelfde richting. Beide plannen doen ook uitspraken over elkaars beleidsdomeinen.  
 
Elk beleidsdomein heeft gelijkende begrippen, maar er zit een belangrijk verschil in. Mobipunten, 
knooppunten en knooppuntwaarde, zijn niet hetzelfde, maar het heeft een onderlinge link. Een 
mobipunt is niet per se een punt van verdere ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Een belangrijk raakpunt is eveneens ‘fietsen’. Hier kan aan worden bijgedragen vanuit elke 
bevoegdheid en elk beleidsdomein. Hier is eenzelfde doelstelling: Fietsveiligheid is één van de 
topprioriteiten voor Limburgers, blijkt uit een bevraging.  
 
Nog een belangrijk raakpunt: OV en ontwikkelkansen. Er is onderzoek en verfijning nodig voor dit 
thema. De knooppuntwaarde wordt gecombineerd met tewerkstelling en pendel. Deze categorisering 
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wordt eerder gezien als beperking door de steden en gemeenten. Momenteel wordt gewerkt aan een 
kerntypering. De knooppuntwaarde is één van de elementen waar de provincie zich op baseert om 
ontwikkelkansen te definiëren, maar er zijn nog veel meer aspecten dan enkel dit. De afstemming met 
BRL en RMP over de kerntypering dient nog te gebeuren.  
 
De SAP-relatie wordt in de praktijk omgezet door afstemmingen via overleg. Er is reeds een goed 
overleg opgestart: er wordt inhoudelijk en procesmatig afgestemd.  
 
De SAP-relatie is dubbel: Samen wordt gezocht naar Synergie, er is Autonomie en er wordt 
Progressief gewerkt.  
 
In maart 2019 werd gestart met het BRL. Momenteel is er een publieke raadpleging. Er wordt verder 
vormgegeven aan de beleidskaders en strategische visie. Hierna komt een voorontwerp adviesronde 
en openbaar onderzoek. Het BRL dient te landen half 2023. Het openbaar onderzoek van BRL loopt 
hierdoor na de goedkeuring van het RMP.  
 
Vragen: 
Heusden-Zolder merkt op dat NMBS niet echt actief aanwezig is geweest. Er zijn dus niet echt 
aanpassingen gebeurd en uurregelingen zijn niet kunnen veranderen. Hierdoor zijn sommige 
ontwikkelkansen heel laag. Hoe wordt dit bekeken? Worden er uurdiensten bekeken? Wordt rekening 
gehouden met de vragen om een hogere treinfrequentie te krijgen?  

- Het BRL doet geen uitspraken over lijnfrequenties, maar er wordt wel rekening gehouden met 
het OV-aanbod. Als het OV-aanbod verhoogd, zal de knooppuntwaarde ook stijgen, maar dit 
is slechts 1 van de criteria om ontwikkelkansen te bepalen. Er wordt naar meer gekeken dan 
louter mobiliteit.  

- Spoorlijnen worden binnen het RMP wel meegenomen, wat niet mogelijk was in het korte 
termijn OV-plan. NMBS is reeds betrokken binnen het RMP.  

 
Ham is een grensgemeente en het is belangrijk om de tewerkstelling van over de grenzen heen mee te 
nemen. Dit gebeurt nu te weinig.  

- Woon-werk pendel en grensoverschrijdende zaken dienen inderdaad meegenomen te worden 
en dat zal in de toekomst gebeuren.  

- Doordat Ham op de provinciegrens ligt, zijn er bepaalde gegevens die niet steeds kunnen 
worden doorgerekend. Daarom is een handmatige naverwerking nodig (indien mogelijk). In 
het RMP is meer ruimte om hierover in gesprek te gaan.  

 
Verder wordt nog benadrukt dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen RMP en BRL en dat 
er overlegd wordt.  

5 VARIA 

De minder mobiele centrale wordt opgenomen binnen MAV. Doorgeven aan alle OCMW’s dat er nog 
een contract loopt van 1 jaar en daarna is er 1 vervoerder voor heel Vlaanderen.  
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AANWEZGIHEIDSLIJST 8STE VERVOERREGIORAAD 
 

 
Datum: 26 OKTOBER 2020 
Locatie: MS Teams - Virtueel 
 

 
 

 
 
NAAM 
 

 
DIENST/INSTANTIE 

 
FUNCTIE 

 
AANWEZIG 

ARIEN CAROLINE STUDIEBUREAU STG  A 
BAMPS JOKE DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 
BLOMME MAARTEN AWV LIMBURG Regiomanager A 
BOTTU JANNES STUDIEBUREAU STG Stagiair A 
BOURGUIGNON IVO PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
DOMINIQUE CHAMPAGNE DE LIJN Ambtenaar A 
CHRISTIAEN KOEN NMBS  A 
CLAES VIVIANE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
CLITS CHRISTINE PROVINCIE LIMBURG  A 
COCKHUYT MATHIEU VVSG  A 
COECKAERTS ARNO DE LIJN  A 
DAYERS GIJS DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
LAMBRECHTS BERT PROVINCIE LIMBURG Co-voorzitter A 
LIETEN SVEN DEPARTEMENT MOW Co-voorzitter A 
MAGIS MAARTEN DE LIJN  Regiomanager A 
MARKET JAN AWV LIMBURG Regiomanager A 
MAURISSEN ANN DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar VO 
MOORS GIJS AWV LIMBURG Afdelingshoofd A 
OERLEMANS ERIK STUDIEBUREAU STG  A 
RENTMEESTERS PETER DE VLAAMSE WATERWEG Ambtenaar A 
REUMERS MARTHE DEPARTEMENT OMGEVING Ambtenaar A 
SCHOEFS JO PROVINCIE LIMBURG  A 
SILVESTRINI MONICA PROVINCIE LIMBURG Ambtenaar A 
UYTTENDAELE PAMELA DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAGANEE GUIDO VVSG  A 
VAN CAMPENHOUT SOFIE DEPARTEMENT MOW Ambtenaar A 
VAN DIJCK DOMINIQUE STUDIEBUREAU STG  A 
VAN WELDE LORE STUDIEBUREAU STG  A 
VRANKEN VERONIQUE PROVINCIE LIMBURG  A 
WIJNKER MARCEL INTER  A 
WILLEMS TOM DE WERKVENNOOTSCHAP  A 
ZEGERS HANS PROVINCIE LIMBURG Kabinet A 

 
 
 



2 
 

ALKEN    
KOEN VANMUYSEN  Ambtenaar A 
FRANK VROONEN  Schepen  A 
AS    
JO SANTERMANS  Schepen A 
BALEN    
    
BERINGEN    
SANDRA VANIMMISSEN  Ambtenaar A 
JEAN VANHEES  Schepen A 
BILZEN    
BART JORISSEN  Ambtenaar A 
JOHAN SAUWENS  Burgemeester A 
BOCHOLT    
PATRIEK DANIELS  Ambtenaar A 
ERIK VANMIERLO  Schepen A 
BORGLOON    
DORIEN LIEBENS  Ambtenaar A 
ERIC AWOUTERS  Burgemeester A 
BREE    
SVEN MEERMANS  Ambtenaar A 
MARIO KNIPPENBERG  Schepen A 
DIEPENBEEK    
DAPHNE STUIJ  Ambtenaar A 
HUGO LEROUX  Schepen A 
DIEST    
    
DILSEN-STOKKEM    
PETER DE LA HAYE  Ambtenaar A 
SOFIE VANDEWEERD  Burgemeester A 
KOEN SLEYPEN  Schepen A 
GEETBETS    
KRIS SWINNEN  Voorzitter gemeenteraad VO 
GENK    
HERMAN GROSSARD  Ambtenaar VO 
KATRIEN BACKX  Ambtenaar VO 
MICHAEL DHOORE  Schepen A 
GINGELOM    
GOELE VANTILT  Ambtenaar A 
JAN WICHELER  Schepen A 
HALEN    
KRIS JACOBS  Schepen A 
HAM    
ROBERT VANDEZANDE  Schepen A 
HAMONT-ACHEL    
RIK RIJCKEN  Burgemeester A 
BER VAN DE SCHANS  Schepen A 
HASSELT    
STEVEN VANDEPUT  Burgemeester A 
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HECHTEL-EKSEL    
KAREL VRANCKEN  Ambtenaar A 
JAN DALEMANS  Burgemeester A 
THEO MARTENS  Schepen A 
HEERS    
BART STEVENS  Ambtenaar A 
KRISTOF PIRARD  Schepen A 
HERK-DE-STAD    
MARK VANLEEUW  Schepen A 
HERSTAPPE    
    
HEUSDEN-ZOLDER    
LODE SCHOPS  Schepen A 
HOESELT    
JORDI BOULET  Voorzitter gemeenteraad A 
HOUTHALEN-HELCHTEREN    
LUC MELOTTE  Schepen A 
ALAIN YZERMANS  Burgemeester A 
KINROOI    
RICK VAN VIJFEIJKEN  Ambtenaar A 
JO BRAUNS  Burgemeester VO 
MARK HOEDEMAKERS  Schepen A 
KORTESSEM    
EVA TIMMERMANS  Ambtenaar A 
MIET JORISSEN  Schepen A 
LANAKEN    
SOFIE MARTENS  Schepen A 
LANDEN    
  Burgemeester  
LEOPOLDSBURG    
BENNY MAES  Schepen A 
LOMMEL    
SOFIE REUMERS  Ambtenaar A 
SOFIE LOOTS  Schepen A 
LUMMEN    
KATLEEN PIETERS  Ambtenaar A 
RITA MOORS  Schepen A 
MAASEIK    
PATRICK PAREDIS  Ambtenaar A 
JOHAN TOLLENAERE  Burgemeester A 
MAASMECHELEN    
JELKA ROGIERS  Ambtenaar A 
PIERRE WIJNEN  Ambtenaar A 
MARLEEN KORTLEVEN  Schepen A 
MEERHOUT    
ROGER VERHEYEN  Schepen VO 
NIEUWERKERKEN    
ANNEMIE BERGEN  Ambtenaar A 
OUDSBERGEN    
LODE CEYSSENS  Burgemeester A 
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PEER    
VEERLE AERTS  Ambtenaar A 
STEVEN MATTHEÏ  Burgemeester A 
SIGRID CORNELISSEN  Schepen A 
PELT    
RIK SCHREURS  Ambtenaar A 
CARMEN VAN DEN AKKER  Ambtenaar A 
JAAK FRANSEN  Schepen A 
RIEMST    
ROB SCHOUFS  Ambtenaar A 
CHRISTIAN BAMPS  Schepen A 
GUY KERSTEN  Schepen VO 
SINT-TRUIDEN    
JOHAN VANGEFFELEN  Ambtenaar A 
VEERLE HEEREN  Burgemeester A 
TESSENDERLO    
FONS VERWIMP  Burgemeester A 
TONGEREN    
YANNICK VOLONT  Ambtenaar A 
PATRICK JANS  Schepen VO 
VOEREN    
JORIS GAENS  Burgemeester A 
WELLEN    
ELS ROBEYNS  Burgemeester A 
ZONHOVEN    
BENNY PEETERS  Ambtenaar A 
FREDERICK VANDEPUT  Schepen A 
ZOUTLEEUW    
    
ZUTENDAAL    
ELIEN KERKHOFS  Ambtenaar A 
DIRK SMITS  Schepen A 

 


	VerslagVVRR_Limburg_20201026_Virtueel
	Aanwezigen
	Agenda & bijlagen
	1 opening en goedkeuring verslag
	2 OV-plan 2021
	2.1 Overzicht belangrijkste aanpassingen
	2.2 Conclusies RFI vervoer op maat
	2.3 Financiële doorrekening KN en AN
	2.4 Terugkoppeling adviesronde bij gemeentes
	2.5 Beslissing aangepaste OV-plan 2021

	3 Regionaal Mobiliteitsplan
	3.1 Van visie naar bouwstenen via online Ideation
	3.2 Vervolgproces & vergaderdata 2021

	4 Synergiën en afstemming tussen het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) en Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)
	5 Varia

	aanwezigheidslijst_limburg_VVRR 20201026

