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Peter Roose  

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Stadskantoor “de Seylsteen” 
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8630 Veurne 

T 058/33.55.01 
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VERSLAG 

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

Datum: 20 september 2019  

Onderwerp: bijeenkomst van de vervoerregioraad Westhoek 

Aanwezig:  

Peter Roose (Veurne), Koen Meersseman en Patrick Blancke (Zonnebeke), Christof Dejaegher (Poperinge), 

Marc Lewyllie (Heuvelland), Lieven Van Belleghem (Langemark-Poelkapelle), Lies Laridon (Diksmuide), 

Emmily Talpe (Ieper), Youro Casier (Wervik), Sandy Evrard (Mesen), Gerard Liefooghe (Alveringem), Stephan 

Mourisse (Vleteren) 

Franco Verschueren (AWV), Jan De Wel en Lieven Van Eenoo (MOW), Vincent Huart en Kelly Vyaene (De 

Lijn), Jo Bossuyt (MAV), Inneke Plasschaert (atelier\demitro2), Danny Venus (atelier\demitro2), Kristof 

Devriendt (atelier\demitro2) 

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

 
1. Herbevestiging leden van de raad en aanstelling voorzitter 

2. Hervaststelling huishoudelijk reglement 

Punten 1 en 2 worden samen behandeld. 

De vervoerregioraad van de proefregio Westhoek heeft in haar eerste vergadering op vrijdag 16 

september 2016 haar huishoudelijk reglement goedgekeurd. 

Intussen heeft de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 de afbakening van de vervoerregio’s vastgesteld. De 

goedgekeurde afbakening wijkt af van de proefregio. 

Daarnaast heeft de vaststelling van het decreet van 26 april 2019 betreffende de Basisbereikbaarheid 

een aantal spelregels gewijzigd.  

Er wordt een aangepast huishoudelijk reglement voorgesteld. 

 

Beslissingen: 

- De samenstelling van de vervoersregioraad wordt bevestigd. 

Lieven Van Eenoo 

Voorzitter van de vervoerregioraad  

Departement MOW - Beleid 

Koning Albert I-laan 1-2 

8200 Brugge 
T 050 24 80 40  

vervoerregio.westhoek@vlaanderen.be 
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- Peter Roose, burgemeester van Veurne, wordt namens de gemeenten voorgedragen als voorzitter 

van de vervoerregioraad, samen met Lieven Van Eenoo die deze taak vanuit MOW opneemt. 

- De vervoerregioraad kan slechts geldig beslissen indien de helft van de gemeenten aanwezig is. 

 

 

 

3. Toelichting bij de rol van de vervoerregio 

Het decreet basisbereikbaarheid heeft de taakstelling van de vervoerregioraad vastgesteld. Het 

huishoudelijk reglement is op dat punt bijgestuurd. Lieven Van Eenoo licht kort de rol toe. 

 

4. Voorstelling studiebureau en plan van aanpak voor regionaal mobiliteitsplan 

Het Departement MOW heeft de studieopdracht voor de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan 

uitbesteed aan een consortium, nl. atelier\demitro2 (bestaande uit de bedrijven Deloitte – Mint – 

Traject en O2).  

De aanwezige partners worden kort voorgesteld. 

 

Door omstandigheden moeten diverse deelnemers de vergadering vroeg verlaten. De agenda wordt dan ook 

niet helemaal afgewerkt. Er zijn wel enkele korte vragen: 

- is er een kader beschikbaar dat aangeeft wat van regionaal belang is? De handleiding voor de 

opmaak van het regionaal mobiliteitsplan geeft dat vrij helder aan (zonder wettelijk vastgesteld te 

zijn). Deze handleiding is te vinden op  

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios. 

- de vervoersregioraad van november 2019 zal gewijd zijn aan de advisering van het GIP of 

geïntegreerd investeringsprogramma. Er wordt voorgesteld de daaropvolgende bijeenkomst te 

besteden aan een uiteenzetting over vervoer op maat en de werking van de op te richten 

mobiliteitscentrale. 

 

 
De voorzitters, 
 
Lieven Van Eenoo  Peter Roose 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios

