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VERVOERREGIORAAD ANTWERPEN #18 

 

Datum: 03 februari 2022 

Locatie: Teams meeting 

Tijdstip: 08u30 – 11u30 

Deelnemers: zie bijlage (achteraan) 

 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige Vervoerregioraad 23/10/2021 

2. Vervoersplan: bespreking nieuw voorstel tramnet 

3. Varia 

1 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERVOERREGIORAAD 23/10 

Het verslag van de Vervoerregioraad van 23 oktober 2021 wordt goedgekeurd. De 

opmerkingen betreffende de flexhaltes vanuit het district BeZaLi zullen worden 

meegenomen. 

2 VERVOERSPLAN: BESPREKING NIEUW VOORSTEL TRAMNET 

Stefan Van den Abbeele (De Lijn) geeft een toelichting m.b.t. het vervoersplan en het nieuw 
voorstel voor het tramnet.  

VVRR 3/02 – Samenvatting reacties agendapunt tramnet 
 

VRAAGSTELLER ACTIE / REACTIE 
Jari Frensch 

(district 
Merksem) 

Wordt tram 12 bovengronds doorgetrokken over G. Theunisbrug? 
→ Wegens onderbreking van sporen tussen Sportpaleis en Schijnpoort voor enkele 
jaren, voorlopig niet aan de orde.  

Paul de Ranter 
(district 

Hoboken) 

Frequentieverlaging in de spitsuren met capaciteitsverhoging door langere trams, 
maar we blijven op onze honger zitten. 
 
Nog geen antwoord op vraag: 
- Kruispunt Zwaantjes blijft probleem qua overstapplaats.  
- Verdwijnen enkele buslijnen 
→ Capaciteit blijft gelijk. Op Zwaantjes komt perronoverstap met hogere frequentie, 
zodat de wachttijd beperkt wordt. 

Steve d’Hulster 
(Mortsel) 

Overstapmodel omdat lijn 15 verdwijnt. 
 
Overstappunten moeten daarom aangepast worden: Meirbrug, Harmonie,… 
→ Antwoord Schepen Kennis op knooppunt Harmonie 
 
Waar zit die 8% reizigersgroei? 
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Marij Preneel 
(district 

Borgerhout) 

Geen rechtstreekse tram naar de stad en een ingekorte tram 8, waardoor oud-
Borgerhout zijn verbinding met de stad kwijt is.  
→ Tram 8 is keuze vanwege budgetneutrale opdracht. 
 
Ook buslijn 30 verdwijnt. 
→ Buslijn 30 krijgt overstap aan Berchem Station, dat uitgebouwd wordt als 
belangrijk knooppunt.  

Paul Cordy 
(district 

Antwerpen) 

Overstapplaatsen worden cruciaal: goeie info over aansluitingen, bewegwijzering 
en afstanden 
 
Capaciteit en frequentie op Linkeroever gaat achteruit.  
→ Op LO werd er gekeken naar bezetting (pré-Corona) en vergeleken met 
capaciteit. Dit zal geen probleem veroorzaken.  
 
Antwerpen-Noord moeten overstappen om in stad te geraken. 
→ Na openen metro onder de Kerkstraat / Pothoekstraat, kan bekeken worden of 
bestaande lijnen herschikt kunnen worden. Een lijn meer laten rijden door die 
kokers is niet mogelijk. 

Geert Antonio 
(Rumst), Bart 
Lambrecht 

(Aartselaar), 
Rit Luyckx 

(Wuustwezel) 

Om 50% Modal Shift te bereiken, moeten we een performant OV creëren, waardoor 
mensen niet meer moeten plannen om gebruik te maken van OV. Een frequente 
bus- of tramlijn zal het OV aantrekkelijker maken. 

Rudi Goyvaerts 
(Boechout),  

Carla Herremans 
(Boom) 

Inzetten op Hoppinpunten dient parallel te lopen met capaciteitsverhoging van 
P&R’s. 

 
Er wordt besloten de stemming uit te stellen en een korte, extra vervoerregioraad in te 
plannen.  
 

3 VARIA 

3.1 Doorkijk agendapunten voorjaar 2022 

Simon Neyt (Team Vervoerregio Antwerpen) geeft een toelichting m.b.t. de punten die in 
het voorjaar 2022 op de agenda staan voor Team Vervoerregio Antwerpen. 

3.2 Afstemmen locatie elektrische laadpalen 

Schepen D’Hulster (Mortsel) merkt op dat het lokale bestuur overstelpt wordt door 
aanvragen voor elektrische laadpalen en dat er over de gemeentegrenzen heen, geen 
afstemming hierover is. Het is best te vermijden dat er daardoor laadpalen worden 
geïnstalleerd op enkele meters van elkaar.  
 
Vragen en opmerkingen: 
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Koen Kennis deelt mee dat de stad een contract heeft met Total Energies en vraagt zich af 
of de andere gemeentes reeds contact hebben met een bedrijf dat de installatie van 
laadpalen doet?  
 
Guido Vaganée (VVSG) meldt dat zij aan het werken zijn aan een nota voor de (kleinere) 
lokale besturen, waarin handvatten zijn opgenomen om hen daarin bij te staan. De plaatsing 
van  laadpalen heeft uiteraard impact op de inname van het openbare domein en de 
parkeerfaciliteiten, bovendien wachten de meeste gemeenten op het raamcontract van de 
Vlaamse Overheid m.b.t. de strategische laadpalen. Misschien kan de Stad Antwerpen hun 
contract kan openstellen voor anderen? 
 
Geert Antonio (Rumst) vraagt zich af of de huidige gang van zaken wel de beste manier is. 
Op dit moment worden er laadpalen op het openbaar domein geplaatst voor de deur van 
de aanvragen van een laadpaal, waardoor deze parkeerplaatsen geprivatiseerd worden. Er 
is sprake van kabels en gootjes over het voetpad, enz. Of moeten we op termijn naar 
superlaadstations, waarbij mensen hun voertuigen moeten verplaatsen om het op te laden 
en dan weer naar huis rijden?  
 
Koen Kennis stelt voor om op een volgende vervoerregioraad een toelichting te geven over 
de manier waarom de Stad Antwerpen dit aanpakt, waarbij het laden op eigen terrein 
voorrang krijgt en waar dit niet mogelijk is, er laadeilanden worden voorzien.  
 

3.3 Wijziging dienstrooster DeWaterbus 

Simon Neyt (Team Vervoerregio Antwepren) legt uit dat conform het decreet BB (art.8,32) 
de vervoerregioraad bevoegd is om te beslissen over openbaar personenvervoer over water, 
waardoor een kleine wijziging in het dienstrooster van DeWaterbus nu wordt voorgelegd.  
 
Het probleem is dat er een capaciteitsprobleem is voor woon-werkverkeer van en naar het 
Havengebied op het ogenblik van de start- en eindtijden van de werkshiften.  
 
Volgende oplossingen worden voorgesteld: 

• Ochtend: Het startuur aan halte Steenplein (nu 6u) met één uur vervroegen (vertrek 

4u55). Extra rit initieel insluitend van Steenplein tot halte Kallosluis, erna regulier 

traject. 

• Avond: Laatste vaart tot Lillo gaat niet door (geen stop meer na 23u), maar stop aan 

Kallosluis om daarna terug te varen naar Steenplein.  

Hiermee wordt een extra capaciteit van zo’n 95 mensen gecreëerd door optimalisatie, LT 
oplossing is grotere schepen. 
 
Vragen en opmerkingen: 
 
Zijn er variaties mogelijk bij evenementen in de zomerperiode? Deze opmerking zal worden 
meegegeven aan MDK, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.  
Is de doortrekking van Zandvliet tot aan BASF nog aan de orde? Ook dit zal opnieuw worden 
voorgelegd aan MDK.  
 

 

De Vervoerregioraad gaat akkoord met deze wijziging.  
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3.4 Vernieuwde website Routeplan 2030 

Team Vervoerregio Antwerpen heeft het afgelopen jaar werk gemaakt om een vernieuwde 
website te creëren rond Routeplan 2030. De leden van de Vervoerregioraad worden 
uitgenodigd om alvast een kijkje te nemen. In het kader van 50 jaar Toekomstverbond, zal 
hierover op een later tijdstip nog verder gecommuniceerd worden.  
 

www.routeplan2030.be 
  

http://www.routeplan2030.be/
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4 BIJLAGE 

4.1 Aanwezigheden 

Naam Organisatie 

Antonio Geert Rumst 

Apers Michiel VVSG 

Boelaert Filip MOW 

Cordy Paul district Antwerpen 

Cromheecke  Mark  Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

D'aes Margo Borsbeek 

de Bock Hans Beveren 

De Bruyn Candide Vervoerregio Antwerpen 

De Cordt Marc Zoersel 

De Coster Nick Stabroek 

De Ranter Paul district Hoboken 

De Ryck Johan Ranst 

Demartelaere Sarah Stabroek 

Devriese Hans Lint 

D'Hulster Steve Mortsel 

Druart Michel Vervoerregio Antwerpen/MOW 

Elsermans Frederik Antwerpen 

Fonteyn Goele Brasschaat 

Frans Rik Stabroek 

Frederik Bockemuhl Mortsel 

Frensch Jari district Merksem 

Geens Joris Zandhoven 

Geeraerts Carl Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Gerinckx Dirk Malle 

Goyvaerts Rudi Boechout 

Helsen Alex Wommelgem 

Hendrickx Filip   

Herremans Carla Boom 

Janssens Tom MOW - Beleid Antwerpen 

Jonkers Annelies Kapellen 

Kennis Koen Antwerpen 

Lambrecht Bart Aartselaar 

Laurijssen Hans AWV 

Lux Wim Provincie Antwerpen 

Luyckx Rit Wuustwezel 

Muyters Philippe Edegem 

Neys Marc Hemiksem 

Neyt Simon Vervoerregio Antwerpen 

Nicasy Jonas Antwerpen 

Nuytemans Marc MOW - Beleid Antwerpen 

Palinckx Koen Ekeren 
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Peeters Eline Brecht 

Preneel Marij District Borgerhout 

Quick Brigitte Essen 

Rottiers Geert Schelle 

Sekeris Tjerk district Deurne 

Sysmans Mil Wijnegem 

Vaganee Guido VVSG 

Van Berckelaer Dis Borsbeek 

Van den Abbeele Stefan De Lijn Antwerpen 

Van den Bergh Jef Kalmthout 

Van Gool Jan De Lijn Antwerpen 

Van Gysel Nicole Edegem 

Van Thielen Toon Kontich 

Vercammen Jochen Ranst 

Verwaest Gert Edegem 

Volckaerts Koen Hove 

Wevers Willem Kontich 

Wollants Bert Lier 

Wullems Kristof Willebroek 

 


