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Wie is wie?

atelier\demitro2 is een samenwerking tussen Deloitte, MINT, Traject en O2 voor de vervoerregio’s
Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Waasland en Westhoek. Tractebel is in onderaanneming van MINT.
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Agenda

Situering
Bespreking visienota per thema:

1. Veiligheid
2. Ruimte
3. Toegankelijkheid
4. Fiets
5. Openbaar vervoer lange termijn
6. Auto
7. Parkeren
8. Wegencategorisering
9. Vrachtverkeer
10. Logistiek

Volgende stappen



Situering



Wat is een vervoerregio?

Interbestuurlijke samenwerking:

Overleg tussen gemeenten, Vlaamse overheid en 
andere belanghebbenden

Aangestuurd door de vervoerregioraad, en een 
politiek en ambtelijk voorzitter
• Peter Roose, burgemeester Veurne
• Lieven van Eenoo, departement MOW

Met als taak: opmaak en realisatie van een 
regionaal mobiliteitsplan. 



Wat is een regionaal mobiliteitsplan?

Het kader voor het gewenste mobiliteitsbeleid voor de vervoerregio.
Gereguleerd door het Decreet Basisbereikbaarheid. 

Het regionaal mobiliteitsplan omvat volgende elementen 
1. Beleidsdoelstellingen
2. Een strategische visie 
3. Een actieplan

Tijdshorizon van 10 jaar, met een doorkijkperiode tot 30 jaar

Regionaal: 
• Strategisch van aard.
• Elementen met een regionale impact.
• Niet voor lokale vraagstukken zonder of met een beperkte

bovenlokale impact.



Welke strategische beleidsdoelstellingen?

We laten meer en meer de wagen en de vrachtwagen aan de kant.

We houden onze steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar.

We aanvaarden geen dodelijke verkeersslachtoffers meer.

We dragen bij tot een duurzame mobiliteit met een goeie ruimtelijke ordening.



Welke strategische beleidsdoelstellingen?

We weren het drukke verkeer uit onze steden en dorskernen.

We verminderen de druk op het milieu en we verbruiken minder energie. 

We zijn koploper op vlak van slimme systemen voor onze mobiliteit

We garanderen iedereen de mogelijkheid om zich te verplaatsen.



Overzicht van de visie op mobiliteit in de vervoerregio op lange termijn.
Integratie in detail van de doelstellingen die de vervoerregio ambieert. 

Thema’s:  Veiligheid, Ruimte, Toegankelijkheid, Fiets, Openbaar vervoer lange termijn, 
Autoverkeer, Parkeren, Wegencategorisering, Vrachtverkeer en Logistiek, 

Visienota: fase twee van het regionaal mobiliteitsplan. Een voorkeurscenario.  

De visienota werd opgebouwd door de mobiliteitsexperten op basis van de input van de 
ambtelijke werkgroep en aangepast aan de feedback van de vervoerregioraden en de 
stakeholders. 

Een strategische visie?



Visienota



Thema 1: veiligheid

Verkeersongevallen
• Vision zero, geen verkeersdoden: Westhoekambitie = Vlaamse ambitie, tegen 2050.
• Wegwerken gevaarlijke punten: dynamische prioriteitenlijst met zwarte en grijze punten.
• Meer gebruik openbaar vervoer is meer verkeersveiligheid

Veiligheid voor trage weggebruikers
• Veiligere schoolomgevingen aan gewestwegen en lokale wegen.
• Fietsers en automobilisten uit elkaar halen waar mogelijk en nodig: ontvlechten.

Snelheid
• Snelheid laag waar ontvlechten niet kan.
• Overwegen van 30 km/h in dorpskernen, woonwijken en schoolomgevingen.
• De weginrichting ondersteunt maximaal de toegelaten snelheid.



Kernen veilig
• Vrachtverkeer en landbouwvoertuigen waar mogelijk maximaal

weren uit de kernen en schoolomgevingen in de spitsuren..

Infrastructuur
• Ongelijkgrondse kruisingen op drukke en gevaarlijke kruispunten.
• Bij gelijkgrondse kruisingen maximaal inzetten op conflictvrije

regelingen.
• ‘Vergevingsgezinde fietsinfrastructuur’ beperkt maximaal letsels bij

eenzijdige fietsongevallen.
• Waar kan ‘vergevingsgezinde wegen’ voor wagens.

Thema 1: veiligheid



Controle
• Meer politiecontroles op snelheid, alcohol, afleiding en roekeloos rijgedrag.
• Afstemmen trajectcontrole en controle op tonnagebeperkingen over politiezones

Sensibilisering
• Inzetten op sensibilisering en educatie.

Thema 1: veiligheid



Disclaimer:

• In tegenstelling tot de thema’s openbaar vervoer, fiets, auto of logistiek, heeft een mobiliteitsplan 
niet de taak om een volwaardige visie met actieplan uit te werken voor het thema ruimte. 
Evenwel kunnen ruimte en mobiliteit niet los van elkaar worden gezien.

• De opmaak van het regionaal mobiliteitsplan verloopt parallel met de opmaak van het 
provinciaal beleidsplan ruimte en met heel wat lokale ruimtelijke beleidsplannen. Sleutelwoord 
is wisselwerking: er is geen plan dat als eerste komt en dicteert wat er in de andere plannen 
hoort te staan.

• Wat het regionaal mobiliteitsplan wel expliciet wil doen, is op basis van de concepten en 
netwerken die er worden uitgedacht, een aantal sterke conceptuele uitspraken vanuit 
mobiliteit meegeven aan ruimtelijk beleid. 

Thema 2: ruimte



Wonen en mobiliteit 

• (Huidige en toekomstige) knooppunten als plaatsen met een voldoende aanbod aan duurzame 
mobiliteit. 

• Troefkaart: goed gebundelde economische activiteit in goed ontsloten bedrijventerreinen nabij de 
belangrijke steden. 

• Goedgekeurd korte termijn openbaar vervoerplan: basisnetwerk met sterke busverbindingen tussen de 
kleinstedelijke gebieden, goede bediening hoofddorpen, aangevuld met gebiedsdekkend flexvervoer. 

• In kleine kernen inzetten op kwalitatieve inbreiding.
• Ontwikkelaar staat in voor uitbouw mobiliteitsinfrastructuur
• Inbreidingsmaatregelen overschrijden niet de ruimtelijke draagkracht van de woonomgeving
• De leefbaarheid in de centra komt niet in het gedrang.
• Vervoersarmoede tegengaan door voldoende betaalbaar wonen in de kernen die goed bereikbaar zijn 

met het openbaar vervoer.

Thema 2: ruimte



Tewerkstelling en mobiliteit

• Suggestie om tewerkstellingspolen maximaal te ontwikkelen en te verdichten op locaties 
met een mix aan functies en goede bereikbaarheid met duurzame modi.

• Combineer ruimtelijk tewerkstelling, wonen en voorzieningen = befietsbare vervoerregio. 
• Nieuwe kantoorontwikkelingen: aandacht voor nabijheid wonen en werken
• Ruimtelijk beleid: aangemoedigd tot verdichting en reorganisatie bestaande polen. Hogere 

tewerkstellingsgraad per hectare. 
• Soms kunnen tewerkstellingsdichtheid en woondichtheid niet hand in hand gaan door de 

specifieke sector – directe en veilige fietsverbindingen voorzien.
• Maximaal inzetten op het wegwerken missing links in het fietsnetwerk.

Thema 2: ruimte



Tewerkstelling en mobiliteit

• Suggestie om zoveel als mogelijk werklocaties te ontwikkelen en verdichten op plaatsen met een goede 
knooppuntwaarde en een goed uitgebouwd voorzieningenniveau. 

• Opportuniteiten benutten om het ruimtelijke beleid te laten streven naar maximale herlokalisatie van 
(zonevreemde) bedrijven die de leefbaarheid in het gedrang brengen en/of slecht ontsloten zijn.

• Al is de Vlaamse ambitie van 30% meer spoor en vaart in de modale verdeling tegen 2030 niet 
realistisch in deze regio, toch maximaal inzetten op slim omgaan met de invulling van 
bedrijventerreinen aan spoor- en waterwegen. 

• Voor bestaande bedrijventerreinen waar mogelijk maximaal inzetten op nieuwe infrastructuur voor 
goederenvervoer via het water en via het spoor. 

• Bedrijvenzones maximaal langsheen het vrachtroutenetwerk ontwikkelen.

Thema 2: ruimte



Transportinfrastructuur

Fase 1: 
• zuinig en bedachtzaam omgaan met nieuwe verharding of bijkomend ruimtebeslag voor weginfrastructuur.

Fase 2:
• Vanaf 2030 maximaal beperken van bijkomende verharding: nog geen dalend verloop.
• Actief zoeken naar af te schaffen of te ontharden wegen.

Fase 3
• Vanaf 2050 maximaal compenseren en streven naar stagnatie verharding

Thema 2: ruimte



• Openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen via focus op nabijheid van het aanbod, halte-
infrastructuur en rollend materieel.

• Nieuwe haltes steeds toegankelijk inrichten.
• Bij wegwerkzaamheden steeds de haltes toegankelijk maken.
• Prioritair aanpassen van haltes in Hoppinpunten, haltes bij zorginstellingen en haltes met een 

concrete vraag. 
• Vervolgens de haltes aan scholen en grotere attractiepolen. 
• De NMBS vragen om alle stations en perrons toegankelijk te maken.
• Een sociaal, inclusief vervoerssysteem, breder dan openbaar vervoer, binnen een gebiedsdekkend 

en vervoerregio-overschrijdend vervoerssysteem.
• Betaalbare mobiliteit en openbaar vervoer voor iedereen, bijvoorbeeld door derde-betalersystemen 

voor inkomenszwakke groepen.

Thema 3: toegankelijkheid



Netwerk

• Nieuw BFF netwerk dekt in de Westhoek de belangrijkste kernen en attractiepolen.
• Streven naar een gebiedsdekkend BFF, inclusief fietssnelwegen, dat de kernen, steden, en attractiepolen met 

elkaar verbindt. 
• Functioneel fietsverkeer aanmoedigen door alle regionale bedrijventerreinen aan te sluiten op BFF of 

fietssnelweg.
• Lokale fietsroutes voor een goede bereikbaarheid van lokale bedrijventerreinen.  

Thema 4: fiets



Prioriteiten:

• Prioritair wegwerken van missing links en oncomfortabele of onveilige schakels in het fietsnetwerk:
• Opportuniteiten benutten bij herinrichting wegen
• Onveilige schakels wegwerken in BFF en in schoolroutes
• Kruisingen beveiligen tussen BFF en vrachtverkeer, landbouwverkeer of een hogere wegcategorie.
• Quick win: Fietsverbindingen op routes waar geen onteigeningen nodig zijn. 
• Quick win: belangrijke attractiepolen aansluiten op het fietsnetwerk.
• Rekening houden met het fietspotentieel en met het aanbod aan openbaar vervoer en de wisselwerking tussen 

beide vervoersmodi.

Thema 4: fiets



Game changer landbouwwegen

• Landbouwwegen binnen het recreatieve fietsnetwerk
• Stimuleren van de aanleg van uitwijkzones, accentueren van de plaats van de fietsers op de weg, 

snelheidsremmende maatregelen ondersteund door handhaving, maximaal spreiden van fiets- en 
landbouwverkeer.

• Sluipverkeer van landbouwwegen weren.

Andere gamechangers

• In stedelijke kernen wordt de fiets concurrentieel met de auto. 
• Stapsgewijze uitbouw van een gebiedsdekkend fietsdeelsysteem.
• Deelsteps als extra aanvulling op het aanbod aan deelfietsen, mits randvoorwaarden inzake gebruik en 

afgebakend stallen.
• Uitgebreider aanbod van fietsenstallingen aan haltes van openbaar vervoer.

Thema 4: fiets



Recreatief fietsverkeer

• Het huidig recreatief fietsnetwerk via landelijke wegen structureel onderhouden en veiligheid verhogen.
• Optimaliseren fietsverhuur voor recreatief gebruik.
• Onderzoeken inzet van een fietsbus

Thema 4: fiets



Veiligheid

• Zwarte punten fietsers karteren en prioriteren met behulp van cijfers politiezones en ziekenhuizen
• Landbouwwegen met voldoende hoog fietspotentieel: exclusief voor landbouw en fietsers.
• Schoolomgevingen en schoolroutes beveiligen via beleid lokale wegen. 
• Veilig fietsnetwerk voor kinderen en ouderen. 
• Schoolomgevingen ontvlechten of inzetten op schoolstraten.
• Schoolroutekaarten stimuleren
• Intrinsiek veilige en ‘vergevingsgezinde’ fietspaden. 
• Flankerende maatregelen ondersteunen via regionale initiatieven.

Thema 4: fiets



Netwerk

• Richten op het versterken van het dragend netwerk uit het plan openbaar 
vervoer korte termijn: gaten vullen en ruimtelijk beleid.

• Stationsomgevingen valoriseren.

Investeren

• Vraaggericht blijven investeren met optimale inzet van vervoers- en 
financiële middelen. Nauwgezet opvolgen van de cijfers en de evaluatie in de 
vervoerregioraad.

• Lacunes in het het openbaar vervoer eerst aanpakken.

Thema 5: openbaar vervoer lange termijn



STOP principe

• Het STOP-principe als uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid.
• De fiets beschouwen als complementair met het openbaar vervoer.

Gelaagd openbaar vervoer

• Aanbod in de knooppunten tussen treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat op elkaar 
afstemmen.

• Het is wenselijk de verdubbeling van een aantal enkelspoorverbindingen te onderzoeken.

Thema 5: openbaar vervoer lange termijn



Keuzereiziger

• Via een aantrekkelijk aanbod de keuzereiziger uit de auto halen. 

Grensoverschrijdend

• De link maken met de omliggende vervoerregio’s en Frankrijk. 
• Upgrade verbinding Diksmuide Nieuwpoort. 
• Verbinding met Armentières (aansluiting Rijsel), met Hazebroeck en met Duinkerke. Succes van op te 

starten proefprojecten en samenwerking met Franse partners als randvoorwaarden.
• Verknoping flexvervoer met Franse openbaar vervoer.

Thema 5: openbaar vervoer lange termijn



Knopen

• Hiërarchisch geordende hoppinpunten en tijdsknopen.
• Met combimobiliteit de actieradius van het openbaar vervoer vergroten.

Doorstroming

• Bus aantrekkelijk maken met corridors met een hoog potentieel waarbij ingezet wordt op frequentie, 
amplitude, snelheid en betrouwbaarheid. 

• Assen met Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en naar de stedelijke gebieden, via een integrale aanpak.
• Tijdens de toeristische periodes versterkt openbaar vervoer. 

Thema 5: openbaar vervoer lange termijn



• Op korte termijn in samenwerking met de Vlaamse overheid een gebiedsdekkend systeem van 
laadinfrastructuur voor elektrische wagens.

• Vlaanderen vragen om alle bedrijfswagens op fossiele brandstoffen uit te faseren.
• Thuiswerk stimuleren.
• Inzetten op nabijheid van wonen en werken.
• Deelwagens stimuleren.
• Aantrekkelijker maken van duurzame modi
• Een sturend prijsverschil tussen het gebruik van duurzame en niet-duurzame vervoerswijzen.
• Meer voorrang voor duurzame verplaatsingswijzen. 

Thema 6: auto



• Binnen het kader van de gemeentelijke autonomie een sturend parkeerbeleid voorzien in verstedelijkt 
gebied. 

• Aan de NMBS vragen de parkings gratis te houden voor de pendelaars. 
• Met nieuwe technologieën bevorderen gemeenten het carpoolen.
• Inzetten op goed bereikbare randparkings en carpoolparkings.
• Parkeerverordeningen zien als een belangrijk ruimtelijk instrument. Binnen de gemeentelijke autonomie 

kunnen omgevingsvergunningsaanvragen worden beoordeeld met de modal shift in het achterhoofd.
• Bij de ontwikkeling van openbaar domein, aandacht voor fietsenstalling.
• De parkeernood  voor vrachtwagens maximaal opvangen op het privaat terrein van de bedrijven. 

Vergunningsvoorwaarden kunnen hier sturend werken.

Thema 7: parkeren



• In samenwerking met de Vlaamse overheid extra bovenlokale vrachtwagenparkings aanleggen. 
• Samen met de Vlaamse overheid zoeken naar oplossingen voor het parkeren binnen internationaal 

vrachtvervoer.
• Voor lokaal vrachtwagenverkeer gaan we in eerste instantie uit van parkeren binnen de private 

bedrijfssite
• Gelet op de inrichtingsprincipes van wegen zal langsparkeren buiten de bebouwde kom op het dragend 

wegennet in de regel verboden worden.

Thema 7: parkeren



Thema 8: wegencategorisering

• Het thema wegencategorisering bestaat in belangrijke mate uit de selecties.









• Het thema vrachtverkeer bestaat in belangrijke mate uit het vrachtroutenetwerk.
• De tolheffing voor vrachtwagens geeft aanleiding tot klachten over ongewenst uitwijkverkeer.

De vervoerregio Westhoek pleit voor een herziening.
• De focus van de tolheffing verleggen van de hoofdassen naar de wegen die voor lokaal verkeer 

bedoeld zijn.
• Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens als een instrument om het correct gebruik 

van het vrachtroutenetwerk af te dwingen, samen met bijvoorbeeld plaatselijke 
tonnagebeperkingen. 

Thema 9: vrachtverkeer





• Al zijn het spoor- als het waternetwerk in de vervoerregio vrij beperkt in omvang, toch streven 
naar het meer benutten van kansen.

• In Ieper kan een overslagpunt naar water ingericht worden
• Onderhoudsbaggerwerken om de diepgang van de waterwegen te vergroten.
• Verschillende pilootprojecten met onbemande ‘watertrucks’ tonen succesvol de mogelijkheden. 
• Een spoorterminal in Ieper werd tijdens het stakeholderoverleg geopperd als mogelijke piste, mits 

aanleg van wijksporen tussen Ieper en Kortrijk. 
• Het inzetten van de kusttram voor stadsdistributie kan een alternatief vormen voor de 

kustgemeenten.
• Mogelijkheden drones en pijpleidingen.

Andere vervoerregio’s
• De waterlink Oostende-Brugge-Gent verdere optimaliseren door de andere vervoerregio’s
• Optimaliseren van LAR met oog op extra capaciteit. 

Thema 10: logistiek



Volgende stappen



Aangepaste versie visienota
14 april

19 april 2022
Ambtelijke werkgroep

Vervoerregioraad
27 april 2022

1 juni 2022
Vervoerregioraad

Bespreking thema’s ruimte, 
wegencategorisering en VRN 
binnen VVRR

Voorlopige goedkeuring visienota
De politiek vertegenwoordiger moet 

het mandaat hebben om de nota 
voorlopig goed te keuren

Bespreking visienota in de CBS’en

In de week van 11 april werd 
een aangepaste visienota 
bezorgd aan de leden van de 
ambtelijke werkgroep (en de 
vervoerregioraad)

Bespreking van de aangepaste 
thema’s (in het bijzonder 
thema ruimte) en de laatste 
vragen rond 
wegencategorisering en VRN

Voortraject



Toelichting gemeenteraadsleden en stakeholders
Eind juni 2022

Vervoerregioraad
Eind september 2022
Definitieve goedkeuring 
visienota; basis voor fase 3.

Uitwerking actieplan (fase 3)

Bespreking visienota in de GR’en tegen midden september

Er wordt een infomoment voorzien om de gemeenteraadsleden 
en de stakeholders te informeren over de inhoud van de 
visienota.

Vandaag en morgen



Wat is de impact van het MER?

• De inhoudsafbakening van het MER is in opmaak.
• Gelijktijdig met de inhoudsafbakening zal er ook een trechtering (= quick scan) worden voorgelegd.
• De inhoudsafbakening zal worden toegelicht aan de vervoerregio door de MER-coördinator.
• Vervolgens volgt een adviesprocedure op de nota inhoudsafbakening. Dit zal via de steden en gemeenten 

verlopen. 
• Doel van advies op inhoudsafbakening: methodologie beoordelen en advies op regionaal niveau

• Definitieve beslissing valt pas na de adviesprocedure

Volgende stappen



atelier\demitro2 is een samenwerking tussen Deloitte, MINT, Traject en O2 voor de vervoerregio’s
Aalst, Brugge, Oostende, Roeselare, Vlaamse Ardennen, Waasland en Westhoek. Tractebel is in onderaanneming van MINT.


