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Uitdagingen voor het 

mobiliteitsbeleid in 

Vlaanderen
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Missie

“Het mobiliteitsbeleid is gericht op het

garanderen van de bereikbaarheid van onze

samenleving. Daarbij wordt geïnvesteerd in een

mobiliteitssysteem waarmee de economie en de

maatschappij ondersteund wordt.

Het mobiliteitssysteem is duurzaam,

veilig, intelligent en multimodaal. Het

wordt uitgebouwd en geëxploiteerd met 

aandacht voor toegankelijkheid en

leefbaarheid.”
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Missie

Doelstellingen mobiliteitsbeleid

• Vraaggericht investeren in bereikbaarheid

• Toekomstgerichte vervoersnetwerken 

• Multimodaal vervoerssysteem uitbouwen – STOP 

principe

• Slachtoffervrij verkeerssysteem

• Gedragsverandering

• Innovatie

• Regionale en integrale aanpak

• Zorgen voor een vlotte doorstroming – elke 

modus
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Missie 

• Mobiliteitsbeleid voert 

Europees klimaatakkoord uit:

vergroening, verduurzaming,

verbeteren luchtkwaliteit

• Verkeersveiligheidsbeleid: investeert

in de veiligheid en kwaliteit van wegen

en aanhorigheden met als leidraad STOP-

principe
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Hoe missie bereiken

• Invoering Basisbereikbaarheid

Ontwerp decreet aangenomen door plenaire 

vergadering van het Vlaams Parlement : 3 april 2019

Goedkeuring Vlaamse Regering verwacht 26 april 2019

• Oprichten van de vervoerregio’s

6



Basisbereikbaarheid

Waarover gaat het ?

 Een vernieuwde mobiliteitsaanpak

 Samenwerken tussen gemeenten, Vlaamse overheid 

en andere belanghebbenden
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Basisbereikbaarheid

Hoe gaan we dat doen?

 Een vernieuwde mobiliteitsaanpak

= mobiliteit aanpakken door regionaal te werken

= vraaggericht met optimale inzet van middelen

=> geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan 

 Samenwerken tussen gemeenten, Vlaamse overheid 

en andere belanghebbenden

= verbeterde interbestuurlijke werking door 

vervoerregio’s

= participatie en inspraak voor gemeenten 

=> vervoerregioraad
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Mobiliteitsplanning

Op 3 niveaus:

Gewestelijk

Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Vervoerregionaal

Regionale mobiliteitsplannen (verplicht)

Lokaal

Gemeentelijke mobiliteitsplannen (facultatief)
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Regionaal mobiliteitsplan

 Geïntegreerde aanpak

– Mobiliteitsplan kadert binnen krijtlijnen Mobiliteitsplan 
Vlaanderen en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

– Mobiliteitsplan spreekt zich uit over netwerken en 
strategische projecten:

• Gewenst OV-net (4 lagen)

• Combimobiliteit en synchromodaliteit

• Fietsroutenetwerk 

• Robuust wegennetwerk (studie lopende)

• Logistiek netwerk

• Flankerende maatregelen
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Regionaal mobiliteitsplan

 Geïntegreerde aanpak

– Personenvervoer, goederenvervoer, infrastructuur en 
ruimtelijke ordening 

– Strategische visie, operationele doelstellingen en 
actieplan

– Horizon: 10 jaar, met doorkijk tot 30 jaar

– Inspraak en draagvlakvorming spelen een belangrijke 
rol
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Focus op 

openbaar 

vervoer



Netwerk openbaar vervoer



 Vraaggestuurd: ‘het juiste voertuig op de juiste 

plaats op het juiste ogenblik’

 OV-net uitgetekend o.b.v. de totale potentiële 

vervoersvragen in een regio (verplaatsingen tussen 

deelgemeenten)

 Hiërarchisch net waarbij onderste lagen feeder-functie 

hebben naar bovenste

 Onderscheid tussen globale en lokale vervoersvraag

 Onder welbepaald potentieel: vervoer op maat

Netwerk openbaar vervoer



Kernnet

• hoge vervoersvraag op grote assen

• verbindt kernen met elkaar

• bedient de belangrijke centraal gelegen 

attractiepolen

Aanvullend net

• uitdrukkelijke feederfunctie naar het kernnet

• meer ontsluitende lijnen die het kernnet

complementeren

• spitsuurritten naar de scholen en 

tewerkstellingsconcentraties

 Eerste voorstel kernnet en aanvullend komt van De 

Lijn en wordt besproken in vervoerregioraad

Kernnet en aanvullend net



Vervoer op maat

 Invullen van de individuele mobiliteitsvraag 

van personen die geen toegang hebben tot 

regulier openbaar vervoer wegens doelgroep, 

locatie en tijdstip

• Zowel voor open gebruikers als voor 

doelgroepen

• First- & last mile: voor- en natransport bv. 

van huis naar station 

• Personenwagens en 8+1 voertuigen 

• Ook deelsystemen zoals deelfietsen, 

deelauto’s

• Ter vervanging van belbusvervoer, diensten 

aangepast vervoer (DAV’s) e.a.

• Aangestuurd door de mobiliteitscentrale



Vervoer op maat: doel

– Vervoersstromen bundelen

– Feederen van TN, KN en AN

– Minder voertuigen

– Betere benutting voertuigen

– Beter aanbod voor de reiziger

– 1 mobiliteitscentrale

– Juiste voertuig op de juiste plaats 



Vervoer op maat: gebruikers

Open gebruikers

= collectief vervoer van reizigers die 

geen beschikking hebben over het 

geregelde openbaar vervoer omwille van 

plaats en tijd (halte-haltevervoer)

Doelgroepenvervoer

= reizigers met een 

mobiliteitsbeperking (deur-

deurvervoer) 

 Huidige belbusgebruikers + eventueel nieuwe 

gebruikers 

 Huidige DAV-gebruikers e.a.



Vervoer op maat: Proefprojecten 

Vervoerregio Aalst

bereikbaarheid van culturele centra, i.s.m. vzw Mobar: 

bezoekers kunnen opgehaald of afgezet worden voor en na de 

culturele activiteit

Vervoerregio Westhoek

voorstel van proefprojecten in onderzoek:

1) Bundelen van bestaande initiatieven van collectief woon-

werkvervoer in sector van maatwerkbedrijven

2) Combimobiliteit tussen bus-deelfiets, bus-taxi, bus De 

Lijn-bus DAV, alle drie

3) Grensoverschrijdende verbinding in zuidelijke Westhoek



Organisatie 

in 

vervoerregio

’s

• Vervoerregio Gent in het bijzonder
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Vervoerregio’s
Afbakening vastgelegd door Vlaamse Regering op 20 

juli 2018
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Vervoerregio Gent
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• Actieve regio
• Stedelijk gebied 

Gent 
• Verstedelijkt gebied 

rond Gent en 
landelijke zones

• Zeehaven
• Bestaande 

samenwerking
• 6 buurregio’s



Samenwerking binnen de 

vervoerregio
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Praktisch – de 

vervoerregioraad

 Per vervoerregio wordt een vervoerregioraad opgericht 

– De vervoerregioraad is een multidisciplinair en 
beleidsdomein-overschrijdend overlegorgaan

 Een voorzitter en politiek voorzitter

 De vervoerregioraad is samengesteld uit: 

– Elke gemeente in de vervoerregio;

– Team MOW (DMOW; AWV; De Lijn, DVW, DWV,…)
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Praktisch – de 

vervoerregioraad

 Adviserende leden worden voorgesteld:

– Provincie

– NMBS/Infrabel

– Departement Omgeving

– North Sea Port

– Andere ?

 De adviserende leden kunnen alle vergaderingen bijwonen.
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Praktisch – de 

vervoerregioraad

 Opsplitsing taken tussen werkgroepen en de 
vervoerregioraad

 Werkgroepen

 Doen al het voorbereidende werk

 Zoeken naar consensus

 Betrekken van andere actoren (middenveld, 
burgerbewegingen, …) structureel of ad hoc

 Koppelen tussentijds terug met de vervoerregioraad, al 
dan niet via een dagelijks bestuur 
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Praktisch – de 

vervoerregioraad

 Vervoerregioraad 

 Is en blijft het bestuurlijk overlegorgaan waar de 
beslissingen genomen worden.

 Zet krijtlijnen uit en bewaakt de globale samenhang 
en grensoverschrijdende effecten

Draagt de eindverantwoordelijkheid
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Stand van zaken 

vervoerregio’s in Oost-

Vlaanderen• VVR Gent

Eerste VVRR voorzien half mei

• VVR Aalst

Proefregio + eerste VVRR 23/04/2019

• VVR Vlaamse Ardennen

eerste VVRR voorzien eind mei

• VVR Waasland

eerste VVRR 13/03/2019



Dank u voor uw aandacht!

Contact: Hannelore Deblaere

Regionaal beleidsmedewerker mobiliteit
vervoerregio Brugge / Gent

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Beleid - Regionaal Aanspreekpunt West-Vlaanderen

T 050 24 80 42  M 0478 56 05 67
Hannelore.deblaere@mow.vlaanderen.be


