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• Basisbereikbaarheid 
• Vervoersregio
• Proefproject Westhoek
• Inbreng van partners en verwachtingen 



3



4

Basisbereikbaarheid 

• Het bereiken van belangrijke maatschappelijk functies 
• Op basis van een vraaggericht systeem 
• Met een optimale inzet van middelen.

Het aanbod van stads- en streekvervoer maakt deel uit 
van het totale mobiliteitsnetwerk

Vanuit combimobiliteit worden voor- en natrajecten
met fiets, auto en andere vervoersmodi gefaciliteerd.
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Basisbereikbaarheid 

• Volledige mobiliteitsketen van woonplaats tot 
bestemming

• Focus op verplaatsingsmotieven:
• Woon – school 
• Woon – werk 
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Basismobiliteit =  

In 2001 decretaal verankerd

Vraaggestuurd: alle woongebieden in Vlaanderen 
moeten bereikbaar zijn met geregeld openbaar vervoer 

Binnen vastgestelde randvoorwaarden (werkdag / 
zaterdag / zondag – afstand tot halte – stedelijk / 
landelijk gebied – amplitude en frequentie).
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1° kwaliteitsvolle dienstverlening, stoelend op stiptheid, comfort 
en snelheid;

2° juiste voertuig met de juiste capaciteit op de juiste plaats, 
afhankelijk van de vraag en op basis van een minimale 
kostendekkingsgraad, zodat zowel stedelijke als minder bevolkte 
gebieden op een manier worden ontsloten waarbij het aanbod 
beter is afgestemd op de vraag;

3° versoepeling van de exploitatievoorwaarden voor pachters;

4° samenhangend, hiërarchisch gestructureerd vervoersmodel; 
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5° regierol vandaag verdeeld over verschillende instanties – nood aan 
een onafhankelijk mobiliteitsregisseur;

6° regie op gewestelijk en gemeentelijk niveau op elkaar af te stemmen  
door de gemeenten medezeggenschap te geven via de vervoersregio’s;

9° het nieuwe vervoersmodel constant te evalueren en vraag gestuurd 
aan te passen,;

8° aanpassingen aan het huidige aanbod zoveel mogelijk te doen in 
samenhang met de uitrol van een valabel vervoersalternatief, en in 
overleg met de betrokken gemeenten/regio’s;
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Vier proefprojecten

Westhoek
Aalst
Mechelen
Antwerpen
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Deelnemende gemeenten 
vervoerregio

MOW + RV + NMBS + Provincies
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Fase 1: voorbereiding en inventarisatie
- attractiepolen
- vervoersstromen
- bestaande initiatieven

Fase 2: opbouw van een vervoernetwerk:
- scenario-ontwikkeling
- Afweging varianten

Fase 3: definitief vervoermodel
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Proefregio Westhoek
Kernnet en aanvullend net
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Proefregio Westhoek
Kernnet en aanvullend net
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Van 3 aanspreekpunten naar 1 centrale

Voor open gebruiker:
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