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Besprekingsverslag Vervoerregioraad 03/06/2022 

  

Klant: MOW   

Project: Vervoerregio Gent Auteur: Eline Stroobants, Ward Ronse  

Onderwerp: Vervoerregioraad Datum: 03/06/2022 

Project manager: Stien Van Rompuy Plaats: Wetteren 

Referentienummer: 4656-0005 Datum bespreking: 03/06/2022  

Aanwezig Zie aanwezigheidslijst in 
bijlage 

 

  

 
Agenda: 
 

▪ Goedkeuring verslag  
▪ Huishoudelijk reglement 
▪ RMP 

▪ Proces 
▪ Participatie 

▪ Resultaten enquête burgers en enquête GR-leden 
▪ Reflectie mobiliteitscafés en mobiliteitsatelier 

▪ KT OVplan 
▪ Informeren over geconcretiseerde richtlijnen 
▪ KT OV-plan : bijstelling 
▪ Operationalisering haltes KT OV-plan 
▪ Taken VVRR in kader van bestekken VOM 
▪ Tevredenheidsmeting De Lijn 

▪ MER 
▪ Nota inhoudsafbakening en Quick scan 

▪ Varia 
 
Via de sharepoint zijn volgende documenten te raadplegen: 

 Presentatie VVRR 

 Presentatie DMOW - Via 

 Verslag VVRR 28/01/2022 

 Huishoudelijk reglement 

 

1 Goedkeuring verslag vorige vervoerregioraad  

Opmerkingen bij het verslag 
 
Geen opmerkingen 

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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>>  Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2 Huishoudelijk reglement 

Toelichting door Hannelore Deblaere  

Er wordt voorgesteld om het huishoudelijk reglement aan te passen, i.f.v. de voorzitterswissel.  Ook is 
er een rechtzetting m.b.t. North Sea Port als lid van de vervoerregioraad. 
Het nieuwe huishoudelijk reglement vindt u in bijlage van het vergaderverzoek. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
Geen opmerkingen 
 
Conclusie: De VVRR geeft de goedkeuring voor het nieuw huishoudelijk reglement. 
 

3 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 tot aan de zomer van 2022 wordt toegelicht. 
 
De structuur van de synthesenota wordt toegelicht. 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
Geen opmerkingen 

4 Participatie 

 
Bevraging bij burgers en gemeenteraadsleden. Zie rapport in bijlage van het vergaderverzoek. 
 

Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint VRR 

 
Conclusie: De VVRR geeft de goedkeuring om het rapporten over de bevragingen  op de website van 
de vervoerregio te plaatsen. 
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Mobiliteitscafés en mobiliteitsatelier 
 
Toelichting door studiebureau – presentatie op Sharepoint VRR 
 
 
Opmerkingen bij de toelichting: 
 

- Benedikte Demunck: We kunnen bevestigen dat de mobiliteitscafés een verfrissende aanpak 
hadden en veel dynamiek onder de deelnemers teweeg brachten.  

- Bart Vanthuyne: We merken een lage opkomst bij het mobiliteitsatelier. Ook zien we dat 
vele burgers niet van een mobiliteitsplan af weten. Dit kan een gevaar betekenen voor het 
draagvlak van het regionaal mobiliteitsplan 

o Hannelore Deblaere: We zullen in het najaar, wanneer het regionaal mobiliteitsplan 
in een laatste fase komt, een voorstel doen hoe we het RMP betere bekendheid 
kunnen geven. De website alleen zal hiervoor niet volstaan. 

5 KT OV-plan 

5.1 Informeren over geconcretiseerde richtlijnen 

a. BVR Hoppinpunten 

Toelichting door Hannelore Deblaere  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het nieuw BVR hoppinpunten leidt tot andere definities voor de  inschaling van de Hoppinpunten.  
Op basis daarvan hebben we de 45 reeds vastgelegde hoppinpunten gescreend. Concreet voor de 
VVR Gent is het voorstel om de categorie van Station Melle van regionaal naar lokaal zou veranderen. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 

- Dirk Gystelinck: Geen bezwaren bij de voorgestelde wijziging. 
 
 
Conclusie: De VVRR beslist dat de categorie van het hoppinpunt Station Melle wijzigt van regionaal 
naar lokaal. 
 
 

b. Naamgeving hoppinpunt 

Toelichting door Hannelore Deblaere  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er zijn afspraken gemaakt omtrent de naamgeving van hoppinpunten, die ervoor moeten zorgen de 
namen te uniformiseren in Vlaanderen. De toelichting vindt u terug in de presentatie.  Als er 
knelpunten zijn met de naamgeving, zal dit aan bod komen op het overleg dat nog ingeplant wordt 
voor de haltes door De Lijn. 
 
 

c. Selectie hoppinpunten na afwerking RMP 
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Toelichting door Hannelore Deblaere  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er is een procedure uitgewerkt voor het aanduiden hoppinpunten na afwerking van het RMP.  Het 
gaat hierbij zowel over schrappen als toevoegen van Hoppinpunten. 
 
 

d. Mobiliteitsindicatiestelling 

Toelichting door Hannelore Deblaere  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Mobiliteitsindicatiestelling dient om te bepalen welke personen recht hebben op 
doelgroepenvervoer.  Dit is een moeilijke discussie waar men centraal nog niet uit is. 

 
e. Oprichting vervoersautoriteit 

Toelichting door Hannelore Deblaere  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

 
f. Standaardisatie VOM-aanbod in kader van de screening door VIA/Hoppincentrale 

 

Toelichting door Bart Baeyens (DMOW - Via)  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

De hoppincentrale is aanbesteed en is momenteel volop bezig met de operationalisering van het 
VOM-aanbod.  
De plannen die door de Vervoerregio’s werden opgemaakt, werden nu door de hoppincentrale 
doorgelicht. In sommige gevallen zullen aanpassingen aan de plannen nodig zijn. 
 
Mogelijke aanleidingen tot aanpassingen worden toegelicht: 
 

- OV check 
Hendrik Van de Veere: Kan de OV-check tot gevolg hebben dat de ritten te lang zijn of 
worden? 
 
Marc Cromheecke: Hoe wordt het begrip ‘aanvaardbaar’ gedefinieerd binnen de OV-check? 
Hannelore Deblaere: De parameters voor elk VOM-systeem werden in het KT OV-plan per 
type VoM vastgelegd.  
 

- Flex gebied binnen een flex gebied 
In VVR Gent wordt voorgesteld om de 4 aangrenzende flexgebieden samen te voegen tot 1 
groot flexgebied. Eventueel kan het niet-aangrenzende flexgebied in regio Gavere nog 
toegevoegd worden door een corridor in te bouwen. 
Hannelore Deblaere : We moeten wel eens kijken of dit geen gevolgen heeft voor het aantal 
voertuigen dat we nodig hebben, en dus voor het budget dat we vooropgesteld hebben. 
 

- First Mile Last Mile gebieden (semi-flex) 
Er wordt voorgesteld om de semi-flexgebieden die overlappen samen te voegen met het 
overlappende flexgebied. 
 
 

- OV-taxi 
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o De parameters van de OV-Taxi zijn afwijkend. De meeste aanvragen voor de OV-taxi 
zullen niet uitvoerbaar zijn, omdat ze de OV-check niet doorstaan. Bovendien 
moeten de parameters van de verschillende Flex zone’s gelijk zijn. Momenteel zijn 
er grote afwijking tussen OV-Taxi en de andere Flexen. 

o Melle: Er zijn bepaalde lijnen van KN/AN verlegd, op voorwaarde dat er een OV-taxi 
zou komen. 

o Hannelore Deblaere: De OV-taxi heeft altijd de bedoeling gehad om mensen die 
geen mobiliteitsindicatie hebben maar zich toch niet over ‘langere’ afstand naar 
een halte kunnen verplaatsen tot aan de halte van KN/AN te brengen. 

o Bart Baeyens: een mogelijke oplossing is een apart flexgebied met dezelfde 
parametrisatie als de andere flex-gebieden. Maar dat zal een impact hebben op het 
budget. Die impact is vandaag nog onmogelijk te berekenen. 

o Hannelore Deblaere: Het is niet de bedoeling om vandaag al met een beslissing te 
landen. We wilden het vooral aan jullie laten zien. 

 
 
Algemene opmerkingen: 

- Ivan Schaubroeck: Waarom zijn Zulte en Nazareth niet opgenomen in het flexgebied? 
o Hannelore Deblaere: De OV-bediening door het KN/AN en het treinnet zijn in Zulte 

en Nazareth beter dan in andere gemeenten. 
- Hendrik Van de Veere: We moeten ook eens kijken of 2 voertuigen voor een flexgebied, ter 

vervanging in het gebied van de OV_taxi,  voldoende zullen zijn. Dit lijkt me niet efficiënt. 
o Katia Rottiers: De bedoeling van de OV-taxi was altijd om mensen die minder goed 

te been zijn te bedienen. Maar daarvoor is een aparte mobiliteitsindicatie nodig, en 
dat vormt het probleem.  Wie gaat definiëren wie ‘slecht te been is’ ? 

- Hendrik Van de Veere: Het grote flexgebied kan tot gevolg hebben dat de voertuigen niet 
efficiënt gebruikt worden. 

o Bart Baeyens: Er wordt ook rekening gehouden met de maximumafstand van een 
rit, dus dat zou dit moeten ondervangen. 

- Marc Cromheecke: Wordt er rekening gehouden met de connectiviteit wanneer de 
hoppincentrale een rit voorstelt? En geeft dat ook inhoud aan het begrip ‘aanvaardbaar’? 

o Bart Baeyens: Dat klopt, de overstappen worden in rekening gebracht.  Er wordt bij 
een aanvraag gekeken naar het volledige traject van de reiziger.  

 
 
Conclusie: De vragen en voorstellen vanuit Via worden meegenomen naar een volgende 
Vervoerregioraad. We willen vragen om bedenkingen bij de vragen en voorstellen aan de voorzitter 
te bezorgen. 

5.2 KT OV-plan: bijstelling 

Toelichting door Hannelore Deblaere en Caroline Maes  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er zal een addendum opgemaakt worden bij het KT OV-plan, met alle aanpassingen die reeds beslist 
zijn, maar ook elementen die enkel bilateraal werden afgesproken of nieuwe elementen.  Op die 
manier zetten we ons KT OV-plan weer helemaal op punt. 
 
Er wordt een nieuwe bijstelling voorgesteld aan het KT-OV-plan. Dit wordt toegelicht door Caroline 
Maes (De Lijn). 
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Er werd een budgetprobleem vastgesteld voor wat betreft de zomerdienstregeling in de Stad Gent. 
Daarom wordt een aparte zomerdienstregeling voor de Stad Gent voorgesteld. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
Geen opmerkingen 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 

5.3 Operationalisering haltes 

Toelichting door Caroline Maes  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Er wordt voorgesteld om nog eens bilateraal met elke gemeente samen te zitten. Op die momenten 
worden alle wijzigingen aan de haltes overlopen. 
Deze momenten zullen in september plaatsvinden. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
Geen 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 

5.4 Taken VVRR in kader van bestekken VoM 

Toelichting door Hannelore Deblaere – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

De bestekken voor de deelfietsen in kader van VoM zijn in de markt gezet, en de onderhandelingen 
over de offertes zijn lopende. 
De vervoerregioraad zal gevraagd worden om advies te geven.  Op dit moment is niet helemaal 
duidelijk wat precies gevraagd zal worden. 
De offertes voor het overig VoM zijn nog niet aanbesteed.  
 
Opmerkingen bij de toelichting 
Geen 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 

5.5 Tevredenheidsmeting De Lijn 

Toelichting door Caroline Maes  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

De resultaten van de tevredenheidsmeting worden toegelicht. 
 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
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6 MER 

Toelichting door Vincent Vandewoude (MER-coördinator)  – presentatie op Sharepoint vervoerregio 

Het proces, de scope en de te doorlopen stappen van het strategisch MER worden toegelicht. 
 
Opmerkingen bij de toelichting 
 

- Kan die termijn van 30 dagen om advies te verlenen nog uitgebreid worden? 
o Hannelore Deblaere: Dit is wettelijk vastgelegd in het BVR. We zullen de 

adviesvraag zo snel mogelijk versturen, zodat dit niet te veel overlapt met de 
zomervakantie. 

- Koen Christiaen: Is het noodzakelijk om aan elke vervoerregio apart een advies te bezorgen? 
De NMBS wordt verwacht om dit voor de 15 vervoerregio’s te doen. 

o Hannelore Deblaere: Dit zal voor elke vervoerregio apart moeten gebeuren. Maar 
ik neem aan dat vanuit de NMBS het advies voor elke vervoerregio gelijkaardig kan 
zijn. 

 
Conclusie: De VVRR neemt akte van dit punt. 
 

7 Varia 

7.1 Communicatie KT OV-plan 

Vanuit de ambtelijke werkgroep werd de vraag gesteld om het ook te hebben over de verdere 
aanpak van de communicatie voor het KT OV-plan te bezorgen.  Er is een tijdslijn gemaakt, maar dit is 
nog niet verder vorm gegeven in detail. Tot op vandaag is hier nog geen nieuw materiaal beschikbaar. 
Van zodra hier voorstellen zijn zullen we dit agenderen op de Vervoerregioraad 

 
De volgende vervoerregioraden gaan door op 21 juni (digitaal via Teams) en 6 juli (in het VAC in 
Gent).  
 
 
Verslag opgemaakt door 
Ward Ronse en Eline Stroobants 
 
Iov Vervoerregio Gent 
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Bijlage: aanwezigheidslijst 
 
Deblaere Hannelore 
Bart Baeyens 

Michaël Vercruyssen 

Roegiers Sven 

Ward Ronse 

Rigo Van de Voorde 

Hendrik Van de Veere 

Stroobants, Eline 

Chris De Wispelaere 

Danny Vannevel 

Jessica Hoste 

Michaël Vandemeulebroecke 

Piet Van Heddeghem 

Marc Windey 

Gabrielle Solomon 

Mindy Leroy 

Caroline Maes 

Jasmien Jaques 

Koen Christiaen 

Van Thuyne Bart 

Laura Moreels 

Benedikte Demunck 

Cromheecke Mark 

Rottiers Katia 

Dirk Gistelinck 

Frank Vanden Bulcke 

Hilde Baetslé 

Ivan Schaubroeck 
 
 
Verontschuldiging: 
Yves De Swaene   Lochristi 
Peter Van Bambost  Wachtebeke 
Anja De Feijter   North Sea Port 
Ignace Claes   Dep Omgeving 
 
 
 
 
 
 


