


Oost-Vlaanderen

504 inw per km²

+ 100.000 inwoners tegen 2050 



Wat leert de mier ons?





Toekomst?

Mobiliteit:

• minder ruimte in beslag neemt

• meer kwalitatieve openbare ruimte 

• efficiënter



Toekomst



Mobipunten



Definitie Vlaamse beleidsvisie

• Een mobipunt is een herkenbare plek met een 
aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 
vervoermogelijkheden, bij voorkeur aangevuld 
met extra diensten en ruimtelijk optimaal 
georganiseerd, met als doel de 
combimobiliteit (toegang tot en overstap 
tussen de vervoermodi) te faciliteren. 



Wat is een mobipunt?

– Openbaar vervoer

– Deelauto’s

– Deelfietsen

– Fietsenstallingen

– Elektrische oplaadpalen

– Auto parking

– Aangevuld met diensten zoals  ontmoetingsplaats, 
afhaalpunt e-commerce, afhaalpunt korte 
keten,….



Project netwerk mobipunten
• Vlaamse subsidie lokale klimaatprojecten

• 19 mobipunten in 19 gemeenten

• Doelstelling

• Aandeel duurzame vervoersmiddelen en 
combi/ketenmobiliteit verhogen 

• Last mile van de ‘e-commerce’ bundelen, 
logistiek korte keten bundelen.



Partners
• Interwaas

• Streekoverleg vzw / Solva

• Veneco

• Taxistop

• Autodelen/net



19 lokale besturen



Vervoersregio Gent
• Depinte

• Destelbergen

• Gavere

• Melle

• Nazareth

• Merelbeke

• Nevele



Vervoersregio Aalst en Vlaamse 

ardennen.
• Herzele

• Haaltert

• Lede

• Erpe Mere

• Ronse

• Denderleeuw

• Wichelen

• Sint Lievens-Houtem



Vervoersregio Waasland
• Sint-Niklaas

• Moerbeke

• Temse

• Kruibeke



Locatiekeuze

• Locatiekeuze:

– Samen met gemeente locatie bepalen

– Neutrale parameters in kaart brengen

• Vervoersnetwerken

• Vervoerspotentieel

• Type locaties

– Lokale kennis van gemeente en stakeholders



Locatiekeuze: Vlaamse beleidsvisie 



Ontwerpend onderzoek

• Wat heeft dit mobipunt nodig qua inhoud

– Deelfietsen, deelauto’s….

• Hoe kunnen we het mobipunt verweven met 
de omgeving

• Twee werksessies:

– Schetsmatig verschillende opties uitwerken

– Ruimte voor participatie



Invulling per locatie



Uitvoering

• Ondersteuning door Taxistop/autodelen.net

• Subsidie voor inrichting

• Ondersteuning communicatie

• Lerend netwerk



Timing
• Opstart mei 2019

• Locatiekeuze en ontwerpend onderzoek 
in sept 2019-sept 2021.

• Oplevering ten laatste tegen 2024



Netwerk centraal



Netwerk

www.mobipunt.be



Link leggen naar Fiets en 
Wandelnetwerk

• Fietssnelwegen

• Boven Functioneel Netwerk 
(BFF)

• Lokaal Functioneel Netwerk 
(LFF)

• Trage Wegen



Link leggen naar korte keten, 
afhaalpunten e-commerce



Uitdaging landelijke regio



Vragen?

bart.deceuninck@oost-vlaanderen.be

mailto:bart.deceuninck@oost-vlaanderen.be

