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Besprekingsverslag Vervoerregioraad 28/01/2022 

  

Klant: MOW   

Project: Vervoerregio Gent Auteur: Eline Stroobants, Veerle Duportail  

Onderwerp: Vervoerregioraad Datum: 07/02/2022 

Project manager: Stien Van Rompuy Plaats: online teams-meeting 

Referentienummer: 4656-0005 Datum bespreking: 28/01/2022  

Aanwezig Zie aanwezigheidslijst in 
bijlage 

 

  

 
Agenda: 
 

▪ Goedkeuring verslag      
▪ Proces 

▪ Naar een definitief RMP 
▪ Mobiliteitsvisie Vervoerregio Gent 
▪ Varia      

▪ Wijziging BFF 
▪ Communicatieplan KT OVplan 
▪ Elektrificatie treinlijn Ronse - Eeklo 

 
Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

 Presentatie VVRR 

 Verslag VVRR 21/12/2021 

 Documenten mbt Elektrificatie treinlijn Ronse-Eeklo 

 
Vanaf volgende vervoerregioraad zal de voorzittersschapwissel doorgevoerd worden. Stad Deinze zal 
dan de VVRR voorzitten. 

1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad  

Opmerkingen bij het verslag 
- Benedikte Demunck: Er is verwarring omtrent de datum ikv subsidies bushaltes. 

o Hannelore Deblaere: Er staat inderdaad een typfout in het verslag. Het moet zijn 
'De subsidiëring van de toegankelijkheid van haltes wordt verder voorzien in 2022.' 
er stond 2021. 

 
>>  Het verslag wordt goedgekeurd mits aanpassing van bovenstaande data. 
 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_gent/Documenten%20Vervoerregioraad/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fdmow%5Fa%5Fvervoersregios%2Fvervoerregio%5Fgent%2FDocumenten%20Vervoerregioraad%2Fvervoerregioraden%20%28politiek%29%2F20210629%5Fpol%20VVRR&viewid=9abb229f%2Db64e%2D4883%2Db240%2D7730b64f3306
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2 Proces 

Toelichting door studiebureau en Hannelore Deblaere – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het processchema wordt toegelicht. Het schema toont hoe het proces tussen nu en het definitief 
regionaal mobiliteitsplan zal verlopen. De timing is indicatief. 
 
De agenda voor de komende vergaderdata voor de eerste helft van 2022 wordt toegelicht. 
 
Er wordt op dinsdag 15 februari een digitaal infomoment voor gemeenteraadsleden georganiseerd. 
Dit zal op basis van een herwerkte visienota zijn (op basis van de aangeleverde opmerkingen).  Dit zal 
Visienota v2.0 zijn, met enkel deel I en deel II (zie verder in verslag).  
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 
Filip Watteeuw: Het is de bedoeling dat de gemeenteraden en colleges kennis genomen hebben 
ervan, dit is in sommige gemeenten nog niet gebeurd, onder voorbehoud van de goedkeuring van 
het college en de kennisname van de gemeenteraden. Maar het proces zal kunnen doorlopen. 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 

3 Mobiliteitsvisie Vervoerregio Gent 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint MOW 

 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 
 

- Jasmien Jaques: Laarne zou het Collegebesluit ook al hebben doorgemaild 
o Dit wordt nagekeken 

- Merelbeke heeft een Collegebesluit van 24 januari 2022, is dit reeds overgemaakt? 
- College Wetteren ook al goedgekeurd 

o Merelbeke (versie college) en Wetteren hebben we nog niet ontvangen 
- Luc Van Waesberghe: Opmerking over punt 3 het autoluw maken van de kernen, hoe zit het 

met de aansluiting van havenweg in Zelzate? 
o Hannelore Deblaere: De opmerking is bij ons gekend en wordt de komende 

maanden verwerkt en meegenomen.  Dit zal inderdaad leiden tot aanpassing van 
de kaart. Vandaag ligt de focus op deel II, de visie, en de verwerking van de 
opmerkingen daarop.  

- College van Zulte heeft de visienota niet goedgekeurd, twee van de voornaamste wensen 
zijn niet opgenomen, de knip voor vrachtverkeer op de N43 en de aanduiding van de 
hierbijhorende vrachtroutes en het onderzoek heropening station Olsene, niet akkoord met 
kaarten OV en vracht. 

o Hannelore Deblaere: Kaarten in hoofdstuk 7 waren bedoeld om de strategie te 
ondersteunen en niet om exact te zijn, omwille van dit soort opmerkingen stellen 
we voor het kaartmateriaal te verwijderen zodat er geen discussie kan zijn over wat 
wel of niet op de kaart staat. De inhoudelijke opmerkingen/vragen zijn gekend en 
worden meegenomen in het verdere traject. 
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- Filip Thienpont (Merelbeke): Drie opmerkingen die nog worden overgemaakt;  
strategie 1 vraag rond bijkomend studiewerk voor het doortrekken van de tram tot in 
Merelbeke, de gemeente is hier nog altijd vragende partij voor zo’n tramverbinding,  
strategie 3 vragen rond bijkomend studiewerk voor de praktische toepassing van de criteria 
op de Hundelgemsesteenweg en andere straten die een dragend karakter hebben zoals de 
Poelstraat,  
strategie 5 vraag om ook een strategie voor landbouwverkeer uit te werken 

o Hannelore Deblaere: Landbouw is ook een vraag die bij Zelzate naar boven 
gekomen is, nu is daar nog weinig naar gekeken.  Dit nemen we mee richting 
beleidsscenario. 

- Jason Van Landschoot: Gemeente Maldegem (Schepen en ambtenaar Mobiliteit) hebben 
akte genomen van de twee desbetreffende hoofdstukken van de visienota (hoofdstuk 6 en 
7) en zijn bereid om intensief samen te werken aan de uitdieping van de voorgestelde 
strategieën. Eens de uitdieping is gebeurd en het verhaal zich verder concretiseert wordt dit 
ter goedkeuring voorgelegd aan College en Gemeenteraad. 

 
Hannelore Deblaere: Het voorstel is om deel III van de visienota niet mee op te nemen in de 
herwerkte versie van de visienota v2.0 naar de gemeenteraadsleden. 
 
Voorstel tot conclusie van de vervoerregioraad :  
 
De vervoerregioraad onderschrijft de uitgangspunten en neemt akte van de Geïntegreerde visie zoals 
beschreven in de Visienota – deel II - hoofdstuk 6 waarbij de vervoerregio kiest voor zowel voor  
MEER, als voor MINDER 
 
7 Strategieën zoals beschreven in de Visienota – deel II - hoofdstuk 7 
· OV: Openbaar vervoer als ruggengraat van onze regio. 
· Fiets: Fijnmazig en divers fietsnetwerk. 
· Auto: Verkeersluwe mazen in een verbindend wegennet 
· Knopen: vlot overstappen aan hoppins. 
· Logistiek en vracht: efficiënte logistiek met minimale impact. 
· Ruimte: slim ruimtegebruik stimuleert duurzame mobiliteit. 
· Slim bouwen aan slimme mobiliteit. 
 
op voorwaarde dat  

 het gebruikte kaartmateriaal in de Visienota – deel II - hoofdstuk 6 en 7 wordt verwijderd in de 
Visienota v2.0 

 alle opgesomde bezorgdheden en opmerkingen op de Visienota – deel I en deel II verwerkt 
worden in de Visienota v2.0 

 alle opgesomde bezorgdheden en opmerkingen geformuleerd op de Visienota – deel III worden 
meegenomen naar de verdere uitwerking en besprekingen daarvan de komende maanden 

 dit is voorgelegd aan het College, of op KT wordt voorgelegd aan het College 
 
Conclusie: De VVRR onderschrijft voorgestelde conclusie mits de kaarten niet meetellen in de 
beslissing en onder voorbehoud van de colleges die nog een beslissing moeten nemen en de 
gemeenteraden die nog kennis moeten nemen. 
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4 Participatie 

4.1 Webinar 15 februari  

Toelichting door studiebureau  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

 
Op 11 februari zal de visienota v2.0 verspreid worden naar de raadsleden.  
 
De toelichting zal opgenomen worden, tijdens de toelichting zal het mogelijk zijn om vragen in de 
chat te stellen. De opname en presentatie kan vervolgens gebruikt worden voor toelichting in eigen 
gemeenteraad of verkeerscommissie. 
 
Er is reeds een save the date uitgezonden op basis van de gemeenteraadsledenlijst van de vorige 
webinar. We gaan deze lijsten ook nog verspreiden via de mobiliteitsambtenaren zodat we de nieuwe 
gemeenteraadsleden kunnen bereiken. 
 
Hannelore Deblaere: De save the date mail mag gerust doorgestuurd worden. Als jullie nu al horen 
dat gemeenteraadsleden die mail niet gekregen hebben, wil ons dan graag snel verwittigen. Dan 
kunnen die personen nog de effectieve inschrijvingsmail krijgen. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 

- Rigo Van de Voorde: Is 11 februari niet te laat? 
o We willen de webinar zo vroeg mogelijk houden vóór alle gemeenteraden, het is 

niet de bedoeling dat ze het al gelezen hebben, wij lichten het volledig toe en ze 
kunnen dan vragen stellen. 

- Simon Lagrange: Wanneer moet dit op de gemeenteraad geagendeerd worden? 
o We hadden voorzien dat het op de gemeenteraad komt ten laatste eind maart, de 

opmerkingen kunnen dan doorgestuurd worden naar ons en die nemen wij dan ook 
mee. Het is niet de bedoeling dat de gemeenteraadsleden goed- of afkeuren, het is 
een kennisgeving. 

 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 

4.2 Mobiliteitscafé en mobilteitsatelier 

Toelichting door studiebureau  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het koppelen van de data van de mobiliteitscafés aan de vier regio’s moet nog gebeuren. Dit zal 
begin februari gebeuren.  
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 

- Hannelore Deblaere: Kreeg de vraag om verkeersplatform met burgers ook op de webinar 
uit te nodigen: dat is niet de bedoeling, die mensen verwijzen we graag door naar de 
mobiliteitscafés. Er is nog niet beslist hoe we de burgers gaan rekruteren. 

 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
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5 Varia 

5.1 Wijzigingsdossier BFF (Aalter-Wingene)  

Toelichting door Katia  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

 
Vraagt om akkoord voor de wijziging van het BFF. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 
Conclusie: De VVRR gaat akkoord met deze wijziging. 

5.2 Communicatieplan KT OV-plan 

Toelichting door Hannelore – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er zijn 4 stappen in communicatieplan, de two-pager zit in stap 1: informeren. We gaan nu nog niet 
informeren op netwerkniveau, wel over de principes van basisbereikbaarheid. 
  
Opmerkingen bij de toelichting: 
 

- Peter Vansevenant: Wanneer wordt de website mobiliteitsswitch.be actief? 
o Hannelore Deblaere: Vermoedelijk eind februari 

 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 

5.3 Elektrificatie treinlijn Ronse – Eeklo (lijn 86 en lijn 58) 

Vraag vanuit Evergem aan de gemeenten van de vervoerregio om een brief naar Infrabel, NMBS en 
federale minister van mobiliteit  te ondertekenen waarin hogere budgetten + hoger aanbod wordt 
gevraagd voor de lijn tussen Ronse en Eeklo. Voorstel is om dit gezamenlijk vanuit VVR Gent en met 
VVR Vlaamse Ardennen te doen. 
 

- Benedikte Demunck: Zelfde vraag gekregen nav gemeenteraad komende maandag, nog niet 
doorgesproken, dit wordt eerst afgestemd binnen het college vanavond, er wordt ook de 
vraag gesteld naar verhoging van de perrons. 

- Filip Watteeuw: Er zullen een aantal gemeenten zijn die dit nog moeten aftoetsen, voorstel 
is om dit te coördineren vanuit de VVR, aan Hannelore laten weten of de gemeente al dan 
niet akkoord gaat. 

- Danny Claeys: Elke verbetering wordt ondersteund vanuit Nazareth 
- Marc Windey: vragen dat stuk tussen Gent en Eeklo ook uitgebreid wordt zodat kruisen en 

frequentie zou verbeteren plus vraag wat er zou gebeuren met stationsgebouw Eeklo dat nu 
staat te verkommeren 
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- Koen Christiaen: Haalbaarheidsstudies zijn nu aan de gang rond onderzoek 
capaciteitsverbetering waaronder Lijn 58 Gent – Maldegem, vreemd dat we nog een andere 
weg gaan bewandelen vooraleer we het RMP hebben afgerond.  

o Filip Watteeuw: Vraag naar elektrificatie heeft te maken met luchtkwaliteit, 
halteinfrastructuur is infrastructuur, dienstregeling is al aangekaart vanuit enkele 
gemeenten 

- Jason Van Landschoot: Maldegem is vragende partij om alle reizigersverkeer terug te krijgen 
naar Maldegem. Elektrificatie: bang van de kost en impact op de opwaardering van de 
spoorlijn Eeklo – Maldegem en verkeer op lijn 86 en 58. In Polen worden ook heel veel 
treinlijnen heropend en kiest men voor dieseltractie 2.0 om het betaalbaar te houden maar 
toch motoren die minder uitstoot hebben. In haalbaarheidsstudie moeten ook alternatieven 
onderzocht worden, elektrificatie is direct prijs x2. Elk initiatief dat kan bijdragen tot 
reactivatie lijn Maldegem – Eeklo zullen we ondersteunen. 

- Bruno Reniers: Sluit me aan bij Koen, elektrificatie maakt ook onderdeel uit van de 
haalbaarheidsstudie L58, in het voorjaar van dit jaar zal communicatie gebeuren naar de 
steden en gemeenten vanuit alle haalbaarheidsstudies. Elektrificatie ja dan neen, uit studie 
van FOP door TML blijkt dat naar kosten en baten elektrificatie de voorkeur heeft tov 
batterijtreinen en waterstoftreinen. 

- Katia Rottiers: MOW is ook voor elektrificatie vanuit milieuoverwegingen, aandachtspunt 
voor uitzonderlijk hoog transport, in Ronse twee belangrijke assen waar uitzonderlijk 
transport over de lijn moet gaan, gaat een diepgaandere studie moeten zijn. 

- Nieuws over heropening station Destelbergen?  
o Koen Christiaens: binnen de vervoerregio zijn mogelijke stations meegenomen en 

daarna kan gekeken worden hoe dit verder meegenomen wordt, op dit moment is 
NMBS geen enkel te heropenen station aan het bestuderen, wachten op de input 
vanuit de regionale mobiliteitsplannen wat meegenomen moet worden in 
onderzoekstraject in de toekomst. 

 
Filip Watteeuw: zijn er nog gemeenten die even willen wachten? 

- Peter Van Parys: eerder verwijzen naar doel dan middelen? Ophoging van L58 en 
elektrificatie kunnen elkaar stokken in de wielen steken? Geen eisen naast elkaar leggen 
maar goed over nadenken dat dat goed geformuleerd wordt 

- Luc Van Waesberghe: eerst graag op college te bespreken 
 
Conclusie: vervoerregio ondersteunt de vraag, mits aantal gemeenten die het nog willen aftoetsen. 
De brief wordt opgesteld en doorgestuurd, gemeenten kunnen dan binnen de week laten weten of 
ze akkoord zijn of niet. Daarna kan de brief verstuurd worden. 
 
 
Verslag opgemaakt door 
Eline Stroobants en Veerle Duportail 
 
Iov Vervoerregio Gent 
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Bijlage: aanwezigheidslijst 
 

Deblaere Hannelore 

Michaël Vercruyssen 

Roegiers Sven 

Duportail, Veerle 

Rigo Van de Voorde 

Hendrik Van de Veere 

Stroobants, Eline 

Rudy Van Cronenburg 

Piet Van Heddeghem 

Filip Thienpont 

Tim Scheirs 

Watteeuw Filip 

Vaganée Guido 

Marc Windey 

Aelterman Sofie 

Liesbet Bockstaele 

Mindy Leroy 

Caroline Maes 

Jasmien Jaques 

Koen Christiaen 

Nina Sarens 

CLAEYS Ignaas 

Peter Van Parys 

Dirk Gistelinck  

Van Thuyne Bart 

Luc Van Waesberghe 

Vansevenant Peter 

Benedikte Demunck 

Simon Lagrange 

Pertry Lucie 

Cromheecke Mark 

Christophe De Boever 

Reniers Bruno 

Rottiers Katia 

Danny Claeys 

Andy De Cock 

Apers Michiel 

Van Landschoot Jason 

Hilde Baetslé 
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Patrick Hoste 

Dejonghe Carl 

Ivan Schaubroeck 
 
 
Verontschuldiging: 
Yves De Swaene   Lochristi 
Peter Van Bambost  Wachtebeke 
 
 
 
 
 


