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VERSLAG Bestuurlijke vervoerregioraad 20/01/2022 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Onderwerp: Verslag Bestuurlijke Vervoerregioraad 

Datum: 2022-01-20 

Locatie: Microsoft Teams 

Verslaggever: Victoria van der Enden (ADO2) 

Voorzitters: Marleen Lambrecht (Erpe-Mere) & Michael Eeckhout (DMOW) 

Aanwezig: zie aanwezigheidslijst 

Verontschuldigd: zie aanwezigheidslijst 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
Agenda: 

1. Inleiding en ontwerpverslag BVVRR 09/12/2021 

2. Ter goedkeuring: participatietraject: stakeholderlijst MER 

3. Ter goedkeuring: (VOM)haltelijst vast VoM & Semi-Flex 

4. Hoppinpunten fase 1 en fase 2 

4.1 Stavaza fase 1  

4.2 Fase 2 

5. Varia 

5.1 Agenda 

5.2 GIP 

5.3 Communiceren over basisbereikbaarheid 

 

 

 

Marleen Lambrecht 

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Gemeente Erpe-Mere   
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9420 Erpe-Mere 

T 053/60 34 05 

marleen.lambrecht@erpe-mere.be 

 

Michael Eeckhout  

Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80  

9000 Gent 

T 09 276 25 81  

vervoerregio.aalst@vlaanderen.be 
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Verslag  

1. Inleiding en ontwerpverslag BVVRR 09/12/2021 

Erpe-Mere stelt voor om de datum van goedkeuring toe te voegen aan de verslagen.  

 

Er worden geen verdere bemerkingen gemaakt op het ontwerpverslag, het ontwerpverslag 09/12/21 wordt 

goedgekeurd.  

 

2. Ter goedkeuring: participatietraject: stakeholderlijst MER 

ADO2 licht de stakeholdersessie en de lijst toe. De gemeenten konden extra input aanleveren. 

 

 

 

 

3. Ter goedkeuring: (VOM)haltelijst  

Erpe-Mere bemerkt nog verdere uitklaring nodig te hebben rond de haltelijst van VoM Zele-Mere op hun 

grondgebied. MOW geeft mee dat er op korte termijn een overleg zal plaatsvinden om het exacte tracé en 

bijhorende haltes te bespreken.  

 

Aalst haalt aan dat de halte aan de Immerzeeldreef verplaatst dient te worden, weliswaar is dit nog niet 

geagendeerd op het schepencollege. De verplaatsing van de halte aan de Beukendreef is reeds goedgekeurd.  

 

Hamme licht toe dat er een halte voorzien wordt op het Kaaiplein. Weliswaar is er hier een heraanleg bezig 

van de omgeving onder leiding van de Vlaamse Waterweg. Het is van belang dat de halte in deze heraanleg 

opgenomen kan worden. Daarnaast wordt er een bijkomende halte aan Hamme markt gevraagd, weliswaar 

is hier geen ruimte voor.  

 

Het DMOW licht toe dat de lijst zich beperkt tot de vaste- en semiflex verbindingen.  

  

 

 

3.b. St Blasius Dendermonde als flexhalte 

Het DMOW bemerkt dat er 4 vaste en semiflex VoM-systemen zijn. Met betrekking tot het VoM-systeem van 

Sint-Blasius zijn deze haltes enkel bereikbaar vanaf 9u00, omdat de amplitude van de semiflex tussen 9u en 

20 u zit. Wegens de attractiepolen en het belang van de bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt de halte 

Sint-Blasius opgenomen in de gewone flex. Hierdoor wordt deze halte ook bereikbaar voor 9u00.  

De Lijn bemerkt dat er een finale haltelijst wordt opgemaakt en dat De Lijn verantwoordelijk is voor het 

installeren en voorzien van het AN/KN en het FN. De vervoerregio is verantwoordelijk voor de VoM-haltes. 

Weliswaar is De Lijn aangesteld voor het inrichten en het plaatsen van de VoM-haltes. Momenteel wordt er 

gekeken of er de mogelijkheid is om een samenwerking te starten met de leverancier van de 

schuilaccommodaties.  

- Het DMOW voegt hieraan toe dat de haltes levende materie blijven. Wijzigingen blijven zich 
voordoen. Het is daarnaast mogelijk om de lijst publiek te maken, weliswaar is een belangrijke 
nuance dat minder haltes niet gelijk staat aan minder dienstverlening.  

De vervoerregioraad keurt de stakeholderlijst goed. 

De vervoerregioraad keurt de (VOM)haltelijst goed onder voorwaarde van de aangehaalde bemerkingen 

vanuit Erpe-Mere, Aalst en Hamme. 
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De Lijn stelt dat er daarnaast doorrekeningen worden uitgevoerd voor het OV LT. Er wordt op de volgende 

BVVRR een presentatie hierrond gegeven.  

De vraag wordt gesteld naar de stand van zaken rond tarifering. Het DMOW licht toe dat er nog geen 

verdere kostprijs rond de tarieven is gecommuniceerd vanuit de werkgroep Tarifering in Brussel. De 

denkrichting van de meerderheid is dat het opvoeren (via flex) naar KN/AN gratis zou worden.  Daarnaast 

heeft vervoerregio Aalst het standpunt ingenomen om mee te gaan in een uniform Vlaamse tarifering. 

4. Hoppinpunten fase 1 en fase 2 

4.1 Stavaza fase 1  

Het DMOW geeft een toelichting van de stand van zaken rond de hoppinpunten. 

- Erpe-Mere bemerkt dat voor zowel Burst Station als Mere Vijfhoek een oplossing is gevonden met 
betrekking tot de bushaltes. De consensus zal worden vastgelegd in een PSG.  

- Dendermonde bemerkt dat er naar een oplossing wordt gezocht rond Grembergen Dorp.  
- Denderleeuw haalt aan dat de opmerkingen van de POV zijn verwerkt.  
- Wichelen gaat de private eigenaar van de parkeerplaatsen contacteren rond de technische 

mogelijkheid van het voorstel. Er wordt ook nog een intern advies afgewacht. 
- Aalst haalt aan nog geen verdere informatie rond Station Aalst te hebben. Aalst neemt verder 

contact op met de NMBS rond de problematiek van de taxistandplaatsen.  
- NMBS bemerkt dat er een onderzoek gaande is rond Lede Station. Het onderzoek wordt zeer grondig 

uitgevoerd, daarnaast hebben de bushaltes een impact op de hele stationsomgeving. De zaken die 
worden meegenomen in de studie hoeven niet gerealiseerd te worden in kader van het hoppinpunt 
en vormen dus ook geen vertragende factor in realisatie van het hoppinpunt.   

o Erpe-Mere vestigt de aandacht op de betalende parkeergelegenheden die kunnen zorgen 
voor een bijkomende druk op de omliggende omgeving.  

o NMBS bemerkt dat er een evolutie gaande is naar betalende parkings. Treinreizigers die elke 
dag de trein nemen kunnen een abonnement nemen op de parking.  

 
- Hamme haalt aan dat een studiebureau bijkomende opmetingen heeft gedaan, van zodra de 

resultaten beschikbaar zijn kan er in overleg gegaan worden.  
 

4.2 Fase 2 

Denderleeuw en Aalst keuren de 6 hoppinpunten goed voor de verdere uitwerking.  

 

Dendermonde zal per mail bevestiging gevraagd worden rond de verdere uitwerking van het hoppinpunt.  

 

De Provincie bemerkt dat er aan het hoppinpunt Sint-Gillis wordt aangeduid dat er geen fiets aanwezig is, 

weliswaar is dit wel het geval.   

 

5. Varia 

5.1 Agenda 

Het DMOW zal de vergaderverzoeken uitsturen, indien het niet mogelijk is om aan te sluiten kan er altijd 

gewerkt worden met het gebruik van volmachten.   

 

5.2 GIP 

Het DMOW geeft een toelichting rond het GIP en de conclusie van het DB.  

Solva haalt aan dat er wordt gesuggereerd het standpunt eerder op metaniveau te geven.  
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- De Provincie bemerkt of het mogelijk is de brief te starten met de algemene bedenking en waarom 
er vanuit de vervoerregio Aalst over is gegaan op deze manier van adviesverlening.  

- Erpe-Mere vult aan dat er van belang is om zicht te krijgen op de verdeelsleutel tussen de 
verschillende vervoerregio’s.  

 

5.3 Communiceren over basisbereikbaarheid 

Het DMOW geeft een toelichting rond de communicatie rond basisbereikbaarheid. Daarnaast zijn de 

dienstregelingen nog niet beschikbaar, de two-pager focust zich op conceptuele verplaatsingen.  

 AANWEZIGHEIDSLIJST 

Aanwezig 

Sam Janssens, Michael Eeckhout, Micheline Steen, Sophie de Vlieger, Marleen Lambrecht, Raf de Wolf, 

Sophie Podevyn, Carlos de Troch, Arne de Schepper, Victoria Van der Enden, Benny Collier, Koen 

Mettepenningen, Marius Meremans, Carine Meyers, Mark Cromheecke, Danny Praet, Nele Smekens, Evert 

van der Poten, Ewout Depauw Frans Coppens, Geoffry Neerinckx, Koen Christiaen, Kris Breugelmans, 

Michiel Apers, Peter Govaert, Guido Vaganée, Wouter van der Borght 

Verontschuldigd 

Wouter van de Winkel, Kathleen Stevens, Sven de Ridder 

 


