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VERVOERREGIORAAD 

Datum: 30 maart 2020 
Locatie: Digitale vergadering via MS Teams  
Tijdstip: 9u00-10u30 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 

 

1 OPENING & GOEDKEURING VERSLAG 

Het verslag van 9/12/2019 wordt goedgekeurd zonder aanpassingen.  
 
Omwille van de Corona-maatregelen wordt deze Vervoerregioraad virtueel gehouden via MS Teams. De 
voorzitters hebben onderling afgesproken dat Sven Lieten (MOW) de vergadering zal leiden.   
 
Deze virtuele VVRR verloopt in 3 stappen:  

1) Toelichting OV-plan 2021 en oriëntatienota op 30/3 
2) Q&A sessies in de 2de week van de paasvakantie  
3) Mogelijkheid om schriftelijk feedback te bezorgen tegen 27/4.  
  

Bij de start van de vergadering worden de spelregels overlopen om de digitale vergadering met 96 deelnemers 
vlot te laten verlopen. Deze VVRR zal voornamelijk, ondersteund door een presentatie, 
éénrichtingscommunicatie zijn. Via de chat kunnen vragen gesteld worden. In de mate van het mogelijke zal er 
op deze vragen interactief geantwoord worden. De andere vragen komen aan bod in de Q&A sessies.   
De nota’s worden na de vergadering op Sharepoint geplaatst.  
 

2 TOELICHTING AANGEPAST PROCESSCHEMA 

Vanuit het kabinet en MOW Vlaanderen komt de opdracht om verder te werken en de timing te behouden, 
zodanig dat het OV-plan in december ’21 geïmplementeerd kan worden.  
 
OV-plan 2021 
Het OV-plan is het resultaat van intensieve cocreatiesessies waar we samen ideeën hebben geformuleerd voor 
het OV in Limburg. Het concept OV wordt vandaag toegelicht. De leden van de VVRR hebben 4 weken de tijd 
om feedback te geven. In de week van 13 april vinden Q&A sessies plaats om vragen van gemeenten en 
bovenlokale overheden te beantwoorden. Dit in de samenstelling van de clusters zoals voor de werksessies. 
Daarna zijn er opnieuw 2 weken om feedback per mail te bezorgen (deadline = 27 april ‘2020). Op het Team 
MOW en DB in mei wordt terugkoppeling gegeven over de binnengekomen feedback. 2 juni bezorgen we een 
nieuwe versie van het OV-plan aan de VVRR. Op de VVRR van 15 juni wordt een voorlopige goedkeuring 
gevraagd en wordt gevraagd het OV-plan ter advies voor te leggen aan de gemeenteraden. Een PPT 
en samenvattende brochure zal bezorgd worden ter ondersteuning van de toelichting op de 
gemeenteraden. Tegen 1 oktober wordt het advies van de gemeenteraden verwacht, waarna het OV-plan 
definitief wordt gemaakt en ter goedkeuring zal worden voorgelegd op 26 oktober ’20 (voor de 
herfstvakantie).   
 
Vragen via de chat:   

• Ham: kan deadline niet verschoven worden naar dinsdag 28/04 aangezien het schepencollege op 
27/04 is?   

o Ja, dan kan voor de gemeente Ham.   
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Regionaal mobiliteitsplan (RMP): oriëntatienota  
De goedkeuring van deze nota volgt een soortgelijk proces als bij het OV-plan. Zij het dat deze nota niet langs 
de gemeenteraden dient te gaan omdat het een tussenproduct is van het regionale mobiliteitsplan. De timing 
ziet er uit als volgt:  

- Week 13/4: Q&A sessies: vragen over de oriëntatienota worden beantwoord 

- Tegen 27/4 sturen de gemeenten feedback door 

- Op 2/6 bezorgen we een nieuwe versie van de oriëntatienota aan de leden van de VRRR  

- Op 15/6 wordt aan de VVRR goedkeuring gevraagd van de oriëntatienota als onderdeel van het RMP 

Op 2/6 hopen we een vervoerregiodag te kunnen organiseren.   

Regionaal mobiliteitsplan: visie 
De visie is het startpunt van de synthesenota. Dit wordt momenteel voorbereid door het consortium. Een 1ste 
bespreking van een kapstok is voorzien op het Team MOW en DB in mei. In juni worden 2 werksessies ingepland: 
1 over personenmobiliteit en 1 over logistiek. Alle opgehaalde inzichten worden in 1 visiePPT samengebracht en 
in september op de VVRR ter goedkeuring voorgelegd.  
 
Vragen via de chat:  
 

• Lineas: In eerdere gesprekken is de context van het vrachtvervoer aangehaald. Waar komt deze 
terug?  

o Het vrachtvervoer komt aan bod als apart hoofdstuk in zowel de Oriëntatienota, de 
Synthesenota als het Actieplan.  

3 OV-PLAN 2021 

Toelichting door Erik Oerlemans – STG   

 
Het OV-plan  is een 1ste stap richting verdere groei van het OV. In de tussentijd werken we aan Regionaal 
Mobilitetsplan 2030 – 2050. Het OV-Plan is dus geen eindpunt, maar een eerste stap in een iteratief proces 
waarin het OV-netwerk in Limburg naar het eindbeeld toe groeit.  
  
Om de leesbaarheid te behouden is er een onderscheid tussen:   

• Kerntekst:   
o beschrijving van de procesaanpak en de gehanteerde principes op hoofdlijnen  

• Bijlagen:   
o uitgebreid pakket, daar is alle info terug te vinden op niveau van de gemeente  

  
Inhoudstafel:   
o H1: Inleiding  

o Bekende driehoek over het principe van het gelaagde OV-netwerk  
o Procesbeschrijving   

o H2: Methodiek netwerk basisbereikbaarheid:   
o O.a. toelichting werking IP en invulling voor Limburg. Basis om te komen tot een eerste 
schets.  

o H3: Leidende principes om KN en AN vorm te geven: beschrijving op hoofdlijnen +  resultaten   
o H4: Beschrijving van de analysemethodiek die we hebben toegepast op het initiële voorstel van De Lijn.     

Overzicht van aandachtspunten op basis van magnetenanalyse en voorzieningenanalyse.   
o H5: VoM:  

o Uitgangspunt is het wegwerken van (nieuwe) witte vlekken. Het bestaande belbussysteem is 
al een goede basis Dit willen we behouden maar in aangepaste vorm. Dit betekent enkele 
aanpassingen: o.a. het verbeteren van het gebruiksgemak  en aanpassingen in functie van lage 
gebruikscijfers. Er mag geen overlap zijn met het kernnet en het AV. 

o Overzicht sturingsindicatoren: het zal voor na 2021 zijn om dit effectief te gaan invullen.  
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o H6: Definitieve voorstel vervoersplan 2021: met verwerking van de iteratieslag op basis van de 
bemerkingen van gemeenten en werksessies en opsomming van de afwegingen. Definitief voorstel staat ook 
op een inzoombare kaart. De uitkomst van de discussiepunten zullen hier ook nog in opgenomen worden.   
o H7: Randvoorwaarden opdat OV-plan ook effectief zal kunnen functioneren:   

▪ Haltes   
▪ Doorstroming   
▪ Mobipunten:   

o D.i. een eerste set van regionale mobipunten in functie van OV, dus nog 
niet de totale lijst. Er zullen nog lokale mobipunten aan toegevoegd worden die niet 
noodzakelijk ter ondersteuning van het OV dienen. Dit zal onderdeel zijn van het RMP.  
o De precieze invulling van mobipunten loopt nog. Het kader wordt nog op Vlaams 
niveau uitgewerkt.  

o H8: Het evaluatiekader is nog in uitwerking op Vlaams niveau. Het zal belangrijk zijn om na te gaan of 
het OV-plan 2021 voldoet aan de verwachtingen en/of er bijsturing nodig is.   
o Bijlagen: specifieke info voor gemeenten   

 
Vragen:   

• Geetbets: Ik mis de lijn 30 Beringen (stad Sint-Truiden door Rummen)  
o Inhoudelijke vragen zullen meegenomen en beantwoord worden tijdens de Q&A-sessies.  

  

• Sint-Truiden: Waarom staan de lijnen naar Vlaams-Brabant niet op de kaart met het KN en AN?  
o Hier zal later nog op teruggekomen worden.  

  

• Ham: Slide 37 geeft de mobipunten. Zijn hierbij de bemerkingen van de werksessie meegenomen? 
Ham staat KWM ipv OH?  

o Inhoudelijke vragen zullen meegenomen en beantwoord worden tijdens de Q&A-sessies.  
  

• Sint-Truiden: Is de wensenlijst beschikbaar voor VVR?  
o De wenslijst maakt integraal deel uit van het OV-plan 2021 en staat hier dus in vermeld.  

  
Slotbeschouwing door co-voorzitter MOW:  

De opmaak van het OV-plan is een heel proces en evenwichtsoefening omwille van de budgetneutraliteit.  
We hebben dus keuzes moeten maken. Bijkomende vragen zijn voor de wensenlijst. We zijn budgettair heel 
orthodox geweest om niet in de val te trappen dat we nadien opnieuw aanpassingen moeten doen en moeten 
schrappen. Indien er nog marge is, kunnen we nog wensen opnemen. In september wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
De voorzitter dankt de leden van de VVRR voor het wederzijds begrip.  
 

4 REGIONAAL MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA  

Toelichting door Nele Meex, STG  
 
Het regionaal mobiliteitsplan wordt opgebouwd volgens 3 fases:  
 
Fase 1: analyse bestaande situatie → oriëntatienota  
Fase 2: strategische visie op basis van scenario’s. Voor elke modus zal een netwerk opgebouwd en afgetoetst 
worden → synthesenota  
Fase 3: actieplan  
 
De oriëntatienota brengt de bestaande situatie in beeld en bestaat uit 6 hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk 
over de knelpunten willen we graag aanvullen op basis van de vervoerregiodag op 2 juni.  
 
H2: doelstellingen  
H3: beschrijving van de mobiliteitsituatie “as is” per modus  
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- Fiets: Limburg = fietsparadijs:  de provincie beschikt over een goed uitgebouw netwerk van recreatieve 
fietsroutes. Wat de bovenlokale functionele fietsroutes en de fietssnelwegen betreft is een groot deel 
reeds gerealiseerd. Een deel nog niet cf. kaart links.  

- OV: trein en bus. Het OV-plan zal in dit hoofdstuk geïntegreerd worden. Vooral in het N-O is er geen 
toegang tot het spoornetwerk. Het spoornetwerk is ondermaats: er zijn geen goede frequenties en geen 
goede verbinding met steden buiten Limburg. Het busvervoer is vnl. functioneel, gericht op 
leerlingenvervoer. Het OV is nu geen alternatief voor de auto.  Vnl in het noord-oosten van Limburg is 
er vervoersarmoede. 

- Bereikbaarheid per weg:   
o 2 autosnelwegen 
o Linkse kaart: fileleed vnl. N-Z. Files nemen toe en spreiding ook. Files worden langer, ook buiten 

de spits.  
- Goederenverkeer wordt als apart item behandeld. Dit zal ook zo zijn voor de andere fases. We werken 

hiervoor samen met het Netwerk Logistiek Limburg. Logistiek is een zeer actieve sector in Limburg. Veel 
bedrijven zijn al trimodaal ontsloten, maar er is nog veel potentieel. Logistieke knooppunten worden 
nog niet ten volle benut.  

- Bereikbaarheidsaspecten: hoe is het gesteld met vervoersarmoede in Limburg en hoe komt het? 
Knelpuntbestemmingen woon-werk, woon-winkel vaak op meer dan 10 km. Daarom aangewezen op 
auto, want fiets of OV is geen alternatief. Vnl. in het NO is het problematisch.  

- Impact op leefmilieu: verschillende bronnen in de nota. Op de slide staat een kaart uit het 
Curieuzeneuzen onderzoek: zwartste punt ligt langs N-Z in Houthalen-Helchteren 

- Verkeersveiligheid: dynamische lijst gevaarlijke punten is opgenomen. Aantal ongevallen daalt, maar 
ernst van ongevallen neemt toe. Zeker voor zwakke weggebruiker.  

- Modal Split: 76,87% automobiliteit in Limburg, t.a.v. 68% in Vlaanderen voor woon-werkverplaatsingen. 
Fietsbezit: quasi iedereen beschikt over een fiets. Daarin modal shift zoeken.  

- Overzicht van trends en ontwikkelingen 
 
H4: vooruitblik situatie 2025: wat als we niets doen, want zien we dan gebeuren?  
Demografie: meer ouderen en meer spreiding tussen jong en oud. Mensen wonen vaker alleen. Mobiliteit van 
de toekomst moet hiermee rekening houden. Algemeen zal het fileleed toenemen en zeker op de belangrijkste 
N-Z assen (zie kaart). Heel belangrijk voor ontsluiting woongebieden. Hier liggen mogelijkheden voor 
alternatieven. 
 
H5: Elk gebied in Limburg heeft een ander karakter  
Kaarten tonen de resultaten van de magnetenanalyse en voorzieningenanalyse:  linkse kaart: waar worden 
verplaatsingen gegenereerd door woon, werk, school? Op de rechtse kaart staan de voorzieningen: welke 
voorzieningen genereren bezoekers? We zullen deze kaarten op elkaar leggen om netwerken fiets, auto en 
logistiek vorm te geven. Voor het OV is al een eerste keer de oefening gebeurt in het OV plan.  
 
H6: wordt nog uitgewerkt op basis van input vervoerregiodag. Per modus is een knelpuntenkaart gemaakt  en 
een korte beschrijving van de uitdagingen.  
 
Link met NL, Wallonië en andere vervoerregio’s?  Het vinden van data is een moeilijk opdracht. In fase 2, wanneer 
we starten met synthesenota, hopen we dit beter in beeld te hebben.  
 
Vragen:  

- Hasselt: Zijn de kaarten ook beschikbaar op gemeentelijk niveau?  

o De kaarten per gemeente zijn nu nog niet beschikbaar. Deze zijn er wel tijdens de volgende 

fases  

Om de Q&A sessies goed te kunnen voorbereiden, verzoeken we om de vragen op voorhand aan de 

mobiliteitsbegeleiders te bezorgen.  
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5 VARIA 

 
Beide covoorzitters willen alle leden van de VVR Limburg hartelijk bedanken voor de inzet en samenwerking 
ondanks de strikte deadlines die we gehanteerd hebben. En ook tijdens deze moeilijke omstandigheden zijn we 
virtueel weer met zoveel personen aanwezig.  
  
De mobiliteitsbegeleiders staan ook steeds ter beschikking om u te ondersteunen bij al uw 
vragen/opmerkingen.  
  
Dank aan iedereen en aan de hele ploeg!!  
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AANWEZGIHEIDSLIJST  
  

  
DATUM: 30 MAART 2020  
LOCATIE: MS TEAMS - VIRTUEEL  

  
  

  
  
NAAM  

  
DIENST/INSTANTIE  

  
FUNCTIE  

  
AANWEZIG  

ADRIAENS SOPHIE  PROVINCIE LIMBURG  AMBTENAAR  A  

ARIEN CAROLINE  STUDIEBUREAU STG    A  

BLOMME MAARTEN  AWV LIMBURG  REGIOMANAGER  A  

DOMINIQUE CHAMPAGNE  DE LIJN  AMBTENAAR  A  

CLAES VIVIANE  DEPARTEMENT OMGEVING  AMBTENAAR  A  

COCKHUYT MATHIEU  VVSG    A  

DAYERS GIJS  DEPARTEMENT MOW  AMBTENAAR  A  

DONNE VALERE  DEPARTEMENT MOW  AMBTENAAR  A  

VAN DIJCK DOMINIQUE  STUDIEBUREAU STG    A  

LAMBRECHTS BERT  PROVINCIE LIMBURG  CO-VOORZITTER  A  

LIETEN SVEN  DEPARTEMENT MOW  CO-VOORZITTER  A  

MAGIS MAARTEN  DE LIJN   REGIOMANAGER  A  

MARKET JAN  AWV LIMBURG  REGIOMANAGER  A  

MAURISSEN ANN  DEPARTEMENT OMGEVING  AMBTENAAR  A  

MEEX NELE  STUDIEBUREAU STG    A  

MOORS GIJS  AWV LIMBURG  AFDELINGSHOOFD  VO  

OERLEMANS ERIK  STUDIEBUREAU STG    A  

RENTMEESTERS PETER  DE VLAAMSE WATERWEG  AMBTENAAR  A  

REUMERS MARTHE  DEPARTEMENT OMGEVING  AMBTENAAR  A  

SILVESTRINI MONICA  PROVINCIE LIMBURG  AMBTENAAR  A  

UYTTENDAELE PAMELA  DEPARTEMENT MOW  AMBTENAAR  A  

VAGANEE GUIDO  VVSG    A  

VAN CAMPENHOUT SOFIE  DEPARTEMENT MOW  AMBTENAAR  A  

VANDENBOSCH PHILIP  LINEAS    A  

VANDINGENEN STIJN  PROVINCIE LIMBURG  AMBTENAAR  A  

VANHOVE JOHAN  NMBS    A  

WIJNKER MARCEL  INTER    A  

WILLEMS TOM  DE WERKVENNOOTSCHAP    A  

ZEGERS HANS  PROVINCIE LIMBURG  KABINET  A  

  
  
ALKEN        
KOEN VANMUYSEN    AMBTENAAR  A  
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FRANK VROONEN    SCHEPEN   A  
AS        
WILLY VAN ROTEN    AMBTENAAR  VO  
BALEN        
        
BERINGEN        
SANDRA VANIMMISSEN    AMBTENAAR  A  
JEAN VANHEES    SCHEPEN  A  
BILZEN        
BART JORISSEN    AMBTENAAR  A  
BOCHOLT        
PATRIEK DANIELS    AMBTENAAR  A  
BORGLOON        
DORIEN LIEBENS    AMBTENAAR  A  
BREE        
LANDER SAVELKOUL    AMBTENAAR  A  
DIEPENBEEK        
FREDDY LAMBRECHTS    AMBTENAAR  A  
DAPHNE STUIJ    AMBTENAAR  A  
HUGO LEROUX    SCHEPEN  A  
DIEST        
        
DILSEN-STOKKEM        
PETER DE LA HAYE    AMBTENAAR  A  
OT VANGRUISEN    AMBTENAAR  A  
KOEN SLEYPEN    SCHEPEN  A  
GEETBETS        
KRIS SWINNEN    VOORZITTER 

GEMEENTERAAD  
A  

GENK        
HERMAN GROSSARD    AMBTENAAR  A  
GINGELOM        
GOELE VANTILT    AMBTENAAR  A  
JAN WICHELER    SCHEPEN  A  
HALEN        
MARCEL BREMS    AMBTENAAR  A  
KRIS JACOBS    SCHEPEN  A  
HAM        
VEERLE WOUTERS    AMBTENAAR  A  
ROBERT VANDEZANDE    SCHEPEN  A  
HAMONT-ACHEL        
ANNICK KAUFFMANN    AMBTENAAR  A  
HASSELT        
MAARTEN DE SCHEPPER    AMBTENAAR  A  
LEEN GRUYTERS    AMBTENAAR  A  
STEVEN VANDEPUT    BURGEMEESTER  A  
HECHTEL-EKSEL        
KAREL VRANCKEN    AMBTENAAR  A  
JAN DALEMANS    BURGEMEESTER  A  
THEO MARTENS    SCHEPEN  A  
HEERS        
        
HERK-DE-STAD        
BART BASTIJNS    AMBTENAAR  A  
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HERSTAPPE        
        
HEUSDEN-ZOLDER        
YURI ALDERS    AMBTENAAR  A  
LODE SCHOPS    SCHEPEN  A  
HOESELT        
JORDI BOULET    AMBTENAAR  A  
HOUTHALEN-HELCHTEREN        
FRANK BROUX     AMBTENAAR  A  
KINROOI        
JORGEN JANSSENSWILLEN    AMBTENAAR  A  
KORTESSEM        
MIET JORISSEN    SCHEPEN  A  
LANAKEN        
DANA BREULS    AMBTENAAR  A  
SOFIE MARTENS    SCHEPEN  VO  
LANDEN        
        
LEOPOLDSBURG        
BENOIT FOLENS    AMBTENAAR  A  
MARLEEN KAUFFMANN    SCHEPEN  A  
LOMMEL        
SOFIE REUMERS    AMBTENAAR  A  
SOFIE LOOTS    SCHEPEN  A  
LUMMEN        
KATLEEN PIETERS    AMBTENAAR  A  
IVO HULSHAGEN    AMBTENAAR  A  
MAASEIK        
        
MAASMECHELEN        
JELKA ROGIERS    AMBTENAAR  VO  
PIERRE WIJNEN    AMBTENAAR  VO  
MEERHOUT        
        
NIEUWERKERKEN        
ANNEMIE BERGEN    AMBTENAAR  A  
ROHNNY SCHREURS    SCHEPEN  A  
OUDSBERGEN        
RENE SCHREURS    AMBTENAAR  VO  
LODE CEYSSENS    BURGEMEESTER  A  
PEER        
VEERLE AERTS    AMBTENAAR  A  
STEVEN MATTHEÏ    BURGEMEESTER  A  
SIGRID CORNELISSEN    SCHEPEN  A  
PELT        
CARMEN VAN DEN AKKER    AMBTENAAR  A  
ROB HUYSMANS    AMBTENAAR  A  
RIEMST        
ROB SCHOUFS    AMBTENAAR  A  
SINT-TRUIDEN        
JOHAN VANGEFFELEN    AMBTENAAR  A  
TESSENDERLO        
GEERT SCHEPERS    AMBTENAAR  A  
TONGEREN        
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YANNICK VOLONT    AMBTENAAR  A  
PATRICK JANS    SCHEPEN  A  
VOEREN        
JUDITH VOETS    AMBTENAAR  A  
JORIS GAENS    BURGEMEESTER  A  
WELLEN        
ELS ROBEYNS    BURGEMEESTER  A  
ZONHOVEN        
MICHAEL VANDERHOYDONK    AMBTENAAR  A  
BENNY PEETERS    AMBTENAAR  A  
FREDERICK VANDEPUT    SCHEPEN  A  
ZOUTLEEUW        
        
ZUTENDAAL        
OLIVER VAES    AMBTENAAR  A  
DIRK SMITS    SCHEPEN  A  

  
  
  
 


