
 

 pagina 1 van 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadet Gülhan  Frank Leys  

Voorzitter van de vervoerregioraad   Co-Voorzitter van de vervoerregioraad  

Gemeente Bornem   Departement MOW - Beleid 

Hingenesteenweg 13  Lange Kievitstraat 111-113 

2880 Bornem  2018 Antwerpen 

   T 03 224 68 45 

   vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be  

 

VERSLAG 

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

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

Datum: 26/04/2022 

Locatie: Online Teamsvergadering 

 

Aanwezig: Frank Leys (MOW - covoorzitter), Joris Deboel (MOW), Roel Vanderbeuren (STG), Nick 

Vercammen (Schepen Putte), Hans Flore (provincie Vlaams-Brabant), Lien Bauwens (De Lijn), Koen 

Christiaen (NMBS), Eric Janssens (schepen Sint-Katelijne-Waver), Koen Couderé (STG – Kenter), Marie 

Loveniers (provincie Antwerpen), Mattijs Verhelst (Puurs-Sint-Amands), Helena Van Pottelberge 

(departement Omgeving), Vicky Vanmarcke (Schepen stad Mechelen), Tobias Vyncke (Mechelen), 

Judith Wouters (AWV), Ann Hamers (Duffel), Jan Moons (Schepen Heist-op-den-Berg), Veerle 

Boschmans (Sint-Katelijne-Waver), Pieter Dresselaers (Igemo) 

 

Verontschuldigd: Saadet Gülhan (Schepen Bornem - voorzitter) 

 

Voorzitters: Saadet Gülhan (voorzitter) en Frank Leys (co-voorzitter) 

 

Verslaggever: STG 

 

Onderwerp: Vervoerregioraad #12 

 

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

///////////////////// 
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1 AGENDA 
 

Onderwerp Wie? 

Ontvangst en welkom Ambtelijke VZ 

Toelichting NIA en Quick Scan STG 

Vervolgafspraken NIA STG 

Vooruitblik werksessies en beleidsscenario STG 

  

 

2 ONTVANGST EN WELKOM 
 

Frank Leys (ambtelijk voorzitter) verwelkomt iedereen en verzorgt de introductie. De verwachtingen van 

de meeting worden geschetst en de agenda van de meeting wordt meer in detail toegelicht. De eerste 

versie van de Nota Inhoudsafbakening werd al op de vorige VVRRaad voorgesteld. Vandaag moeten we 

officieel kennis nemen van de geüpdatete versie van de NIA, inclusief de resultaten van de Quick Scan. Na 

de kennisneming op de VVRRaad zal de NIA (incl. quick scan) eerstdaags worden uitgestuurd naar de 

gemeenten en andere adviesinstanties voor een officiële adviesvraag. Gemeenten en adviesinstanties 

krijgen 30 dagen tijd om advies te verlenen. 

 

3 TOELICHTING NIA EN QUICK SCAN 
 

De MER-coördinator voor de vervoerregio Mechelen Koen Couderé licht nog kort de context van de Nota 

Inhoudsafbakening toe en geeft toelichting bij de resultaten van de Quick Scan voor de thema’s Ruimte, 

Biodiversiteit, Mens en Klimaat.  

De resultaten zijn uitgebreid terug te vinden in de Nota Inhoudsafbakening en op hoofdlijnen terug te 

vinden in de meegestuurde presentatie. 

 

4 VERVOLGAFSPRAKEN NIA 
De nota inhoudsafbakening zal rondgestuurd worden met de formele vraag tot advies. Daarna hebben de 

adviesinstanties 30 dagen de tijd om advies te verlenen op deze nota. De verzamelde adviezen zullen 

verwerkt worden en de nota inhoudsafbakening wordt aan Team MER overgemaakt voor 

kwaliteitscontrole. Pas na deze laatste stap is de NIA formeel goedgekeurd. 

 

5 VOORUITBLIK WERKSESSIES EN BELEIDSSCENARIO 
STG geeft toelichting bij het opzet voor de werksessies die staan gepland op 29/04, 5/05 en 12/05. De 

precieze werkwijze en methodiek wordt toegelicht op de sessies zelf. 

STG herinnert de gemeenten er nog eens aan dat de bevraging moet worden ingevuld, omdat de 

resultaten daarvan – samen met de resultaten van de modeldoorrekeningen en de Quick Scan – worden 

gebruikt als eerste insteek voor de bespreking van de bouwstenen. Finaal is het de bedoeling om op elke 

werksessie te komen tot een eerste voorstel van bouwstenen die deel moeten gaan uitmaken van het 

beleidsscenario. 
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Na de werksessies en ook andere bilaterale overlegmomenten, volgt er nog een Vervoerregiodag op 25/05 

en een ambtelijke werkgroep op 21/06. Daar proberen we finaal tot een consensus te komen over het 

ontwerp-beleidsscenario dat zal worden voorgelegd aan de Vervoerregioraad van 1/07. 


