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VERSLAG Bestuurlijke vervoersregioraad - 28/04/2022 
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Verslaggever: Maarten Willems (consortium) 
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AGENDA 

• Ontwerpverslag vorige vergadering VVRR 24/02 – ter goedkeuring 

• Stand van zaken basisbereikbaarheid – ter kennisname 
• Stand van zaken studieopdracht ADO2 (met o.m. planning en participatie) – ter kennisname 

• Regionaal mobiliteitsplan : toelichting synthesenota – ter kennisname 
• Dynamische lijst gevaarlijke punten 2021 – ter kennisname 

• Varia (met o.m. stand van zaken communicatie basisbereikbaarheid en realisatie hoppinpunten in 
onze regio) 

 

 

 

VERSLAG 

Ontwerpverslag vorige vergadering : VVRR 24/02 ter goedkeuring 
 
Er zijn geen bemerkingen op het ontwerpverslag. Het ontwerpverslag wordt slechts voorlopig goedgekeurd 
gezien het niet bereiken van het quorum voor besluitvorming. Een definitieve goedkeuring van het verslag 
zal worden geagendeerd op de volgende bestuurlijke vervoerregioraad. 
 

 

Erwin Sucaet 

Covoorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 

9000 Gent 

T 09 276 25 86  

vervoerregio.waasland@vlaanderen.be 
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Stand van zaken basisbereikbaarheid – ter kennisname 
 
Het DMOW geeft een toelichting rond de stand van zaken van basisbereikbaarheid (zie presentatie).  

• Vervoer op Maat 
Er werd gekozen voor het simultaan publiceren van zowel de bestekken voor het ‘collectief’ VoM 
van de korte termijn als de lange termijncontracten. Weliswaar is het bestek voor de lange 
termijncontracten nog niet goedgekeurd door het Kabinet, waardoor de bestekken nog niet 
gepubliceerd zijn.   
 
Wat betreft ticket- en tariefintegratie zijn er met betrekking tot de deelfietsen nog een aantal 
knopen niet doorgehakt : er is nog geen keuze gemaakt tussen een aantal voorstellen van tariefplan, 
én er is bijkomende informatie / argumentatie opgevraagd over de wenselijkheid om een 
verschillend tarief aan te rekenen naargelang het type deelfiets (conventioneel versus elektrisch).  
Voor de waterbus is een ontwerp BVR betreffende de organisatorische modaliteiten principieel 
goedgekeurd én is parallel overleg en verdere uitwerking (o.m. betreffende de tarifiëring) via een 
nieuw deelproject basisbereikbaarheid opgestart.  
 

• Communicatie 
Op dit moment hebben twee gemeentes de informatie aangereikt in de two-pagers reeds verspreid, 
bij een derde gemeente staat dit gepland voor begin mei. De overig zes gemeenten worden 
aangespoord om hier ook mee van start te gaan.  

 
Stekene merkt op dat in het nieuwe BVR betreffende de hoppinpunten voor het bekomen van de subsidie 
een gemeenteraadsbesluit als voorwaarde wordt gesteld, en betreurt deze administratieve verzwaring. De 
voorzitter meent dat het voldoende kan zijn om conform de regels van Binnenlands Bestuur een 
goedkeuring van het financiële plan van de hoppinpunten te bekomen.  
Het DMOW neemt bovenstaande vraag mee naar de Q&A. 

De voorzitter legt de nadruk op evtl. moeilijkheden rond het verkrijgen van subsidies. Het traag verkrijgen 
van subsidies zou er immers voor kunnen zorgen dat de realisatie van de hoppinpunten vertraging zou 
kunnen oplopen.  
Interwaas reageert dat er eind volgende week (dus op 5/05 of 6/05) communicatie zal uitgestuurd worden 
waarin zal gevraagd worden aan gemeenten welke hoppinpunten ze willen laten ontwerpen / realiseren 
via het raamcontract van Interwaas. Op die lijst zullen gemeenten ook de prioriteit van de verschillende 
hoppinpunten kunnen aanduiden. De voorzitter roept de gemeenten op om hier zeker input voor aan te 
leveren.  
 
Stand van zaken studieopdracht ADO2 (met o.m. planning en participatie) – ter kennisname 
 
Op 7 juni vindt er een ambtelijke werkgroep plaats tijdens dewelke de synthesenota zal besproken worden. 
Vervolgens is voorzien om op de vervoerregioraad van 23/06 de synthesenota ter goedkeuring voor te 
leggen (zie presentatie).  
 
Regionaal mobiliteitsplan : toelichting synthesenota – ter kennisname 
 
De synthesenota wordt toegelicht door het studiebureau (ADO2) (zie presentatie). 
Het studiebureau licht toe dat het thema ruimte niet verder behandeld zal worden. Het is niet wenselijk 
het ruimtelijk beleid d.m.v. het regionale mobiliteitsplan te dicteren. Verder bestaat de nota uit drie delen 
met in deel één het theoretisch kader, in deel twee het inhoudelijke zwaartepunt van de nota en in deel 
drie het ‘geregionaliseerde’ (of regionaal) scenario.  
 
Het studiebureau en het DMOW lichten toe dat de eerste resultaten van de modeldoorrekening, volgens de 
verwachtingen, medio mei beschikbaar zullen zijn. 
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Interwaas merkt op dat een goede en frequente treinverbinding Gent-Antwerpen een evidentie is (conform 
synthesenota) maar haalt tegelijkertijd aan dat er vooral vraag is naar een betere treinverbinding naar 
Brussel.  

• Het studiebureau reageert dat dit reeds meegenomen werd bij de opwaardering van de L- en S-
treinlijnen waaruit dit automatisch zal volgen.  

 
Interwaas vindt dat er nog onduidelijkheid heerst over auto- en vrachtverkeer en verwijst daarbij naar het 
recent afgesloten toekomstverbond met aandacht voor de mobiliteit en meer specifiek voor de gewenste 
verbinding tussen de N70 en E34.  

• Er wordt op gewezen dat deze verbindingsweg al expliciet aan bod komt in de nota, maar dit 
gegeven zal worden meegenomen naar de volgende sessie waarin de synthesenota in detail zal 
worden besproken.  

 
Team MOW licht haar belangrijkste opmerkingen toe. Overige opmerkingen zullen worden overgemaakt aan 
het studiebureau:  

• Ruggengraat van het OV-systeem is het treinnet en het KT OV-plan (KN-AN-VoM) waarbij onderlinge 
koppeling in de belangrijkste treinstations Sint-Niklaas en Lokeren wordt voorzien.  De stations van 
Zele en Temse spelen hierin een minder belangrijke rol.  

• Binnen werkhypothese 1 is het de evidentie zelve dat de verbindingsweg E34 – N70 ook een 
ontsluitende vrachtroute is voor de bedrijvencluster Doornpark.  

▪ Hierop wordt de vraag gesteld hoe men gaat vermijden dat deze weg geen doorsteek zal 
worden tussen de E34 en de E17 ? Kruibeke geeft het voorbeeld dat dit een tolroute zou 
kunnen worden maar weliswaar laat de wet dat (nog) niet toe. 

▪  De voorzitter bemerkt dat in Sint-Niklaas geen doorgaand vrachtverkeer toegelaten is op 
het grondgebied. Hierdoor ervaren ook de kernen Sint-Pauwels en Kemzeke uit de 
buurgemeenten geen last van doorgaand vrachtverkeer. .  

▪ Sint-Gillis-Waas bemerkt dat de ruimtelijke aspecten van de voorgestelde verbindingsweg 
ook in rekening dienen gebracht. 

• De omschrijving van het VoM in het geregionaliseerd scenario (hoofdstuk 5) voldoet niet. Constante 
evaluatie geldt daarenboven voor alle vervoerslagen en niet enkel voor het VoM.  

 
De voorzitter doet de oproep dat alle actoren de synthesenota grondig dienen door te lezen en dat daarbij 
duidelijk en transparant over de opmerkingen wordt gecommuniceerd.  
 
Sint-Gillis-Waas bemerkt dat de rol van de waterbus momenteel nog onderbelicht wordt in de nota. De 
gemeente kijkt uit naar de voorgestelde verbinding Doel-Lilo waarvoor er enorm veel potentieel is voor 
werknemers in de haven.  

▪ Interwaas treedt bij en zegt dat ook Temse daar belang aan hecht.  
 
Dynamische lijst gevaarlijke punten 2021 – ter kennisname 
 
Het DMOW geeft een toelichting rond de gevaarlijke punten (zie presentatie). In het voorjaar werd beslist 
om de regiowerking als informatieplatform naar voor te schuiven enerzijds als teaser i.f.v. het 
Verkeersveiligheidscongres (maart 2022) en anderzijds gezien de decretale taakstelling die de vervoerregio’s 
hebben inzake het prioriteren, opvolgen en sturen van de maatregelen inzake verkeersveiligheid. Om 
tegemoet te komen aan de eerdere – terechte – kritiek dat bij de opstart van het programma ‘Aanpak van 
de zwarte punten’ begin deze eeuw enkel werd gefocust op de gewestwegen, zijn nu ook de lokale wegen 
in beeld gebracht.  

• AWV wijst er op dat deze lijst door het Kabinet van nabij wordt opgevolgd en spoort de gemeenten 
aan om de gevaarlijke punten in hun gemeenten aan te pakken. AWV staat naast het opnemen van 
haar verantwoordelijkheid m.b.t. de gewestwegen paraat om de gemeenten hierin bijkomend te 
ondersteunen.  

• De voorzitter merkt op dat sommige punten nogal vaag omschreven zijn vb. “Grote markt, Houtbriel, 
Sint-Nicolaasplein, Stationsstraat”. Hieruit is moeilijk af te leiden wat het gevaarlijke punt precies 
is.  
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Varia (met o.m. stand van zaken communicatie basisbereikbaarheid en realisatie hoppinpunten in onze 
regio) 
 
Het DMOW verduidelijkt het overzicht als (tussentijdse) stand van zaken over de realisatie van de 
hoppinpunten (zie presentatie en overzichtsfile op SharePoint Vooruitgang_Hoppin en 
Communicatie_VVR_Waasland.xlsx) : de getalwaarden in de tabel betreffen het (verwachte) bereiken van de 
betreffende deelfase. 

• Sint-Niklaas bemerkt dat de 7 vermelde hoppinpunten “in uitvoering” deel uitmaken van grotere 
lopende projecten.  

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:x:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_waasland/Documenten%20Vervoerregioraad/Bestuurlijke%20VVRR/20220428/Vooruitgang_Hoppin%20en%20Communicatie_VVR_Waasland.xlsx?d=waf510276a254426598333d0a13321d8a&csf=1&web=1&e=xp0dsc
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:x:/r/sites/dmow_a_vervoersregios/vervoerregio_waasland/Documenten%20Vervoerregioraad/Bestuurlijke%20VVRR/20220428/Vooruitgang_Hoppin%20en%20Communicatie_VVR_Waasland.xlsx?d=waf510276a254426598333d0a13321d8a&csf=1&web=1&e=xp0dsc











