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✓ Breng de lokale mobiliteitsproblemen en missing links in kaart. Bekijk dit niet enkel vanuit het 
autostandpunt, maar ook welke moeilijkheden er zijn voor het openbaar vervoer (bv. moeilijke 
bereikbaarheid industrieterreinen), fietsers (bv. gebrekkige infrastructuur), voetgangers... Deze zullen 
vanuit de vervoerregioraden ook grotendeels aangebracht worden, maar de ondernemers touch zou 
kunnen ontbreken. 

 
✓ Denk in termen van multimodaliteit. Multimodaliteit houdt in dat men voor verplaatsingen van punt a 

naar b zoekt naar de best mogelijke (combinatie van) vervoersmodi. Dit houdt in dat men bijvoorbeeld 
gebruik maakt van zowel auto, trein als bus om tot de bestemming te geraken en er MobiPunten worden 
uitgerold waar men kan overstappen. 

 
✓ MobiPunten of Hoppinpunten zijn hubs waar overstappen van de ene vervoersmodi naar de andere 

mogelijk is. Dit concept is perfect in te passen in het verhaal van bedrijvige kernen. UNIZO dient zich 
binnen de vervoerregio’s duidelijk achter dit idee te scharen en te ijveren voor Hoppinpunten op 
strategische locaties binnen en buiten de kernen. Zo kunnen we streven naar maximale bereikbaarheid 
van zowel kernen als bedrijventerreinen. 

 
✓ Gedeelde mobiliteit is een toekomst en zal mogelijk een grotere rol gaan spelen. Autodelen is nu nog vaak 

beperkt tot initiatieven zoals Cambio en heeft vooral succes in steden. Binnen de vervoerregio’s dienen 
de omstandigheden gecreëerd te worden om auto- en fietsdelen economisch haalbaar te maken. 
Hoppinpunten dienen zodanig te worden ingericht dat ook deelmogelijkheden er hun plaats hebben.  

 

✓ Het vervoer op maat moet haalbaar blijven voor alle sociale lagen. Ook ondernemers hebben er belang bij 
dat elke sociale groep zich vlot kan verplaatsen.  
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Het Vlaams parlement keurde het decreet Basisbereikbaarheid goed in het voorjaar van 2019. Het decreet hervormt 

het Vlaamse mobiliteitslandschap. We gaan weg van het idee van basismobiliteit, waarbij elke Vlaming een bushalte 

had binnen 500 of 700 meter, maar gaan uit van een vraaggestuurd systeem. Bovendien worden de gemeentebesturen 

meer betrokken bij de organisatie van het openbaar vervoer en andere beslissingen die impact hebben op de mobiliteit. 

Hiervoor zorgt het decreet basisbereikbaarheid voor de oprichting van vervoerregioraden, waarin verschillende 

vertegenwoordigers uit het beleidsdomein mobiliteit zetelen, samen met onder meer de gemeentebesturen. 

 
 

In 2016 concretiseerde de Vlaamse Regering het concept Basisbereikbaarheid in een conceptnota. Voorheen stond 

het concept basismobiliteit centraal. De basismobiliteit was gestoeld op een aanbodgerichte omgeving, waarbij het 

openbaar vervoer als quasi enige oplossing naar voor kwam. Elke Vlaming had (in theorie) recht op een bushalte 

binnen de 700 meter van de voordeur.  

- Los van het feit of er al dan niet vraag was naar een halte of verbinding. De Lijn had in dit verhaal een 
monopoliepositie.  

- Er werd geen rekening gehouden met combimobiliteit, waarbij de gebruikers tussen het vertrekpunt en de 
bestemming gebruikmaken van meerdere vervoersmodi. In plaats van elkaar aan te vullen (met de auto naar 
het station, vervolgens met de trein om het laatste stukje met de bus of de deelfiets)  traden ze eerder op als 
concurrenten van elkaar.  

- Bij het uitbouwen van het vervoersnet keek De Lijn naar zichzelf, weinig of niet naar de andere vervoersmodi. 
  

Het gevolg van deze aanpak en strategie is het ontbreken van een efficiënt netwerk van openbaar vervoer en het 

ontstaan van alternatieve diensten die naast het openbaar vervoer staan, in plaats van deze verder aan te vullen. De 

ruimtelijke spreiding, geërfd van onze ouders en grootouders, is uiteraard geen stimulans voor een efficiënt en 

dekkend netwerk. We zitten nu echter met dit gegeven, we verwachten dan ook een systeem dat aangepast is aan 

deze situatie. Als alternatief op de basismobiliteit kwam de Vlaamse regering dus met het concept 

basisbereikbaarheid. Het grote verschil met de basismobiliteit is dat het uitgaat van een vraaggericht aanbod in 

verschillende, elkaar aanvullende, niveaus. Deze niveaus staan als volgt omschreven op www.basisbereikbaarheid.be: 

 

  

http://www.basisbereikbaarheid.be/
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 Wat Wie beslist ? Wie geeft advies ? 

Het treinnet is de ruggengraat van het internationaal, intergewestelijk en 

interregionaal openbaar vervoer. 
 

Federaal Vlaanderen 

Het kernnet zorgt voor het openbaar vervoer op de grote assen, waarbij 

bussen en trams de grote woonkernen met elkaar verbinden, 

centraal gelegen attractiepolen (zoals bijvoorbeeld 

uitgangsbuurten, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen, 

handelscentra, ...) aandoen en voorsteden met andere 

steden verbinden. 

 

Vlaanderen Vervoerregio’s 

Het aanvullende 
net 

vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en 

gemeenten het kernnet aan en zorgt voor de aanvoer naar 

het kernnet en het treinnet. Ook de zogenaamde functionele 

ritten, het woon-werk- en woon-schoolvervoer dat enkel 

tijdens de spitsuren rijdt, maakt deel uit van dit net 

Vervoerregio Gemeente/Vlaanderen 

Het vervoer op 
maat 

zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale 

vervoervragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet private, 

initiatieven ter ondersteuning van het kernnet, zoals 

bijvoorbeeld de buurtbus, taxi, enz. Ook het 

doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het 

leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door 

deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, ...) lokale 

initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van 

moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi's, enz. 

 

Vervoerregio Gemeente/Vlaanderen 

  

  

 

In zo'n vervoerregio werken de verschillende partners samen. Zo kunnen het aanvullende net en het vervoer op maat 

best in een vervoerregio worden uitgewerkt. Treinsporen, autosnelwegen en het kernnet doorkruisen meerdere 

vervoerregio's en daar is een aanpak op Vlaams niveau voor nodig. Daar ligt echter ook een uitdaging voor het 

concept basisbereikbaarheid. Het treinnet wordt gezien als de ruggengraat van ons vervoer, maar dit is materie die de 

bevoegdheid is van het federale niveau.  
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De vervoerregioraden zijn samengesteld uit de vertegenwoordigers van het beleidsdomein MOW (Departement 

MOW, AWV, De Lijn en Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer), de vertegenwoordiging van de lokale besturen, 

aangevuld met vertegenwoordigers van de NMBS, Infrabel en Ruimte Vlaanderen. De vervoerregioraad krijgt de 

opdracht om een vervoersplan (openbaar vervoer) en een regionaal mobiliteitsplan op te stellen.  

Zoals de website basisbereikbaarheid.be schrijft: de vervoerregioraad heeft in de vervoerregio voor een groot stuk de 

touwtjes in handen op het gebied van mobiliteit. Steden en gemeenten zullen het 'lokale denken' dus moeten verlaten 

en evolueren naar 'denken op vervoerregionaal niveau'. 

 

UNIZO is van mening dat men ook op lokaal niveau nog steeds werk moet maken van een degelijk mobiliteitsbeleid op 

lange termijn, weliswaar een beleid dat complementair is met het regionale beleid. 

De effectieve invoering van basisbereikbaarheid heeft al enige tijd vertraging opgelopen. De laatste bijkomende 

vertraging is het gevolg van een vordering tot schorsing door één van de kandidaten om de mobiliteitscentrale voor 

het vervoer op maat te organiseren. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wanneer er wel gestart zou kunnen 

worden.  

Ik wil weten welke uitdagingen elke vervoerregio voor zichzelf ziet 

  

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios
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De invoering van de regionale mobiliteitsplannen brengt met zich mee dat de gemeentelijke mobiliteitsplannen niet 

langer verplicht zijn. Gemeentebesturen zullen echter wel meer inspraak hebben op de organisatie van het vervoer in 

de regio, of het nu gaat om openbaar vervoer, taxi’s of andere alternatieven. Gezien het regionale karakter van de 

mobiliteitsplannen lijkt het echter nog steeds nuttig om als gemeentebestuur te kiezen voor een lokaal 

mobiliteitsplan, waarbij de mobiliteit op gemeentelijke niveau nog steeds de nodige aandacht krijgt. Dergelijk plan 

biedt een kader voor de huidige en toekomstige gemeentebesturen en geeft aan waar men binnen de gemeente met 

de mobiliteit heen wil. Regionale vervoersplannen zullen naar alle verwachting minder diep doordringen op lokaal 

niveau. Momenteel wordt nog gewerkt aan de opmaak van de regionale mobiliteitsplannen. 

 
 

Binnen de vervoerregioraden is geen plaats voor het middenveld en belangenorganisaties. Het decreet vermeldt 

participatie als volgt: op regionaal niveau bepaalt de vervoerregioraad de participatie in het kader van de opmaak van 

het regionaal mobiliteitsplan. De vervoerregioraad maakt dat participatietraject ruim bekend. De vervoerregioraad 

bepaalt tevens de structurele participatie van burgers en middenveld in het mobiliteitsbeleid van de vervoerregio. 

Wanneer geen regels worden vastgesteld valt men terug op minstens het openbaar onderzoek. De Vlaamse regering 

heeft echter ook de mogelijkheid om minimum regels vast te leggen via uitvoeringsbesluiten. 

UNIZO roept de vervoerregioraden op voldoende aandacht te besteden aan participatietrajecten en betrokkenheid 

van het middenveld.  

Als UNIZO-bestuur kan men hieraan bijdragen door onze lokale politici te wijzen op het belang van deze participatie. 

Elke gemeente heeft een vertegenwoordiger in de vervoerregioraad en kan dus wegen op de richting die men uitgaat. 

 
 

In september 2016 werden proefprojecten opgestart in de vervoerregio’s Westhoek, Aalst en Mechelen. Later kwam 

ook de vervoerregio Antwerpen erbij (hoewel deze niet in de evaluatie werd opgenomen wegens het verschillende 

karakter). De proefprojecten hadden als doel de werking van de vervoerregio’s en het concept basisbereikbaarheid te 

testen. Er werd vooral nagegaan hoe de governance eruit kan zien en hoe deze werkbaar is.  

De budgetten en tijdspanne voor de proefprojecten waren te beperkt en de vervoerregioraden waren slechts beperkt 

actief, zodat het niet duidelijk is hoe ze te werk zullen of kunnen gaan. Zeker wat de praktijk betreft. Voor de 

vervoeraanbieders is het bijvoorbeeld niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn op het niveau van vervoer op maat. In 

de praktijk werd het vervoer op maat dan ook niet getest. Daarnaast kunnen vervoerregio’s zelf de prijzen gaan 

bepalen voor het vervoer op maat. Dit kan dus grote verschillen opleveren tussen verschillende vervoerregio’s.  

 

De scope van basisbereikbaarheid gaat dus een pak verder dan wat effectief getest werd.  
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Het is vooral van belang om te beseffen dat elke regio haar eigenheid heeft. De problemen en moeilijkheden die men 

in de vervoerregio Antwerpen ervaart zijn van compleet andere aard dan de problemen en moeilijkheden in de 

vervoerregio Westhoek. Adviezen voor de Antwerpse situatie zijn dan ook niet door te trekken naar de andere regio’s. 

We hebben er dus alle belang bij om in alle regio’s de vervoerregioraden, of ze nu reeds gestart zijn of niet, van nabij 

op te volgen via de organen zoals klankbordgroepen en stakeholdersoverleg in de verschillende regio’s.  

Ik wil weten welke uitdagingen elke vervoerregio voor zichzelf ziet 

 

Aanbevelingen naar de UNIZO provincies en lokale UNIZO-besturen: 

✓ Breng de lokale mobiliteitsproblemen en missing links in kaart. Bekijk dit niet enkel vanuit het 
autostandpunt, maar ook welke moeilijkheden er zijn voor het openbaar vervoer (bv. moeilijke 
bereikbaarheid industrieterreinen), fietsers (bv. gebrekkige infrastructuur), voetgangers... Deze zullen 
vanuit de vervoerregioraden ook grotendeels aangebracht worden, maar de ondernemers touch zou 
kunnen ontbreken. 

 
✓ Denk in termen van multimodaliteit. Multimodaliteit houdt in dat men voor verplaatsingen van punt a 

naar b zoekt naar de best mogelijke (combinatie van) vervoersmodi. Dit houdt in dat men bijvoorbeeld 
gebruik maakt van zowel auto, trein als bus om tot de bestemming te geraken en er 
MobiPunten/Hoppinpunten worden uitgerold waar men kan overstappen. 

 
✓ Hoppinpunten zijn hubs waar overstappen van de ene vervoersmodi naar de andere mogelijk is. Dit 

concept is perfect in te passen in het verhaal van bedrijvige kernen. UNIZO dient zich binnen de 
vervoerregio’s duidelijk achter dit idee te scharen en te ijveren voor Hoppinunten op strategische locaties 
binnen en buiten de kernen. Zo kunnen we streven naar maximale bereikbaarheid van zowel kernen als 
bedrijventerreinen. 

 
✓ Gedeelde mobiliteit is een toekomst en zal mogelijk een grotere rol gaan spelen. Autodelen is nu nog vaak 

beperkt tot initiatieven zoals Cambio en heeft vooral succes in steden, ook al zien we uitbreidingen in 
landelijke gebieden. Binnen de vervoerregio’s dienen de omstandigheden gecreëerd te worden om auto- 
en fietsdelen economisch haalbaar te maken. Hoppinpunten dienen zodanig te worden ingericht dat ook 
deelmogelijkheden er hun plaats hebben.  

 

✓ Het vervoer op maat moet haalbaar blijven voor alle sociale lagen. Ook ondernemers hebben er belang bij 
dat elke sociale groep zich vlot kan verplaatsen.  

 
✓ Streven naar een permanente evaluatie, overleg en bijsturing van de vervoerregio’s. Enkel zo kunnen we 

de mobiliteit mee met de technologie laten evolueren en eventuele nieuwe problemen op korte termijn 
aanpakken. 

 

 

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios
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• Basisbereikbaarheid staat op zich. Er is geen koppeling met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het (nog 
niet bestaande) Mobiliteitsplan Vlaanderen. Vanuit de MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) pleit men voor een 
integrale aanpak, waarbij het BRV en het Mobiliteitsplan Vlaanderen op elkaar zijn afgestemd 
 

• Het decreet basisbereikbaarheid vertrekt voor een deel van een mobiliteitsvisie op Vlaams niveau. Deze visie 
wordt uitgewerkt door MOW in opdracht van het kabinet van minister Peeters. Het zal geen plan zijn, maar 
een brede toekomstvisie zonder enige vorm van concrete doelstellingen. Er zal dus slechts een beperkt hoger 
liggend kader zijn, waardoor de vervoerregio’s veel aspecten van de mobiliteit zelf zullen moeten invullen. 


