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1. SPEERPUNTEN
J

DUURZAAM

Mobiliteit zoals we die vandaag kennen, zal er in de
toekomst volledig anders uitzien. Mobiliteit in haar
ruime betekenis (van fysieke en virtuele mobiliteit,
transportmiddelen en communicatietechnologieën)
heeft aandacht voor de veranderde reisbehoefte, het
doordacht inzetten van nieuwe technologieën en dit
alles op een duurzame manier.
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BASISBEREIKBAARHEID

Vernieuwing in mobiliteit is onomkeerbaar verbonden
met basisbereikbaarheid als mobiliteitsprincipe. Lokale besturen zullen een proactieve rol spelen om het
openbaar vervoer en andere, aanvullende vormen van
collectief vervoer in hun gemeenten en bij uitbreiding
de regio op een goede manier uit te rollen. Een gecoördineerde aanpak van de mobiliteitsproblematiek
over de gemeentegrenzen heen is vaak essentieel om
resultaten te bekomen. Hier spelen de vervoerregio’s
een uitgelezen rol waarbij de optimale samenwerking
tussen de verschillende vervoersmodi zoals trein, bus,
taxi en fiets worden uitgetekend en afgestemd op een
regionale schaal (combimobiliteit). Bovendien wordt
het Transit Oriented Development (TOD)-principe in
de toekomst maximaal geïntegreerd in de ruimtelijke
ontwikkelingen opdat deze steeds ontsloten worden
door middel van duurzame vervoersmodi. Dit betekent
het zoeken naar de beste locatie voor elke functie
rekening houdend met het toekomstige openbaarvervoernet en de initiatieven rond vervoer op maat.
J

SLIM

Doordachte keuzes waarbij ruimtelijke ordening en
mobiliteit in samenhang worden bezien, dragen bij aan
een efficiënter bereikbaarheidssysteem. Verbindingen
tussen fysieke infrastructuur en digitale mogelijkheden
zijn van groot belang om het netwerk te optimaliseren.
Dit alles vraagt om meer en andere samenwerking met
de verschillende overheden, het bedrijfsleven, k
 ennisen onderzoeksinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Centraal staat telkens slimme mobiliteit
waarbij de transportbehoefte en het transportmiddel
perfect op elkaar worden afgestemd.

2. TOOLS EN INSTRUMENTEN
Mobiliteitsplanning van a tot z
Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de basis van
het lokale mobiliteitsbeleid. Gemeenten kunnen hun
mobiliteitsplan onderwerpen aan een herziening. WVI
helpt haar gemeenten bij het aanpassen van het mobiliteitsplan, zowel gedeeltelijk als volledig.
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MOBILITEITSSTUDIES

Een goede mobiliteitsstudie - al dan niet opgelegd
door hogere overheden - helpt gemeenten om de
gevolgen van een project beter in te schatten en te
anticiperen op de effecten. WVI staat in voor de opmaak van mobiliteitsstudies en helpt je nadien met
het interpreteren van de resultaten en het maken van
de beste keuzes. WVI telt het verkeer, interpreteert de
cijfers en reikt oplossingen aan.
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REGIONALE MOBILITEITSVISIES EN
VERVOERSREGIO’S

Verkeer stopt niet aan een grens. Gemeenten moeten
hun beleid op elkaar afstemmen. Zo helpt WVI hen om
beslissingen te nemen i.h.k.v. het gemeenschappelijk belang zonder de bekommernissen uit het oog te
verliezen.
Met de vervoerregio’s wil de Vlaamse overheid de gemeenten stimuleren om mobiliteit in hun regio samen
richting te geven. In 2018 werd elke Vlaamse gemeente
opgenomen in een van 15 vervoerregio’s, die straks een
geïntegreerd en multimodaal regionaal mobiliteitsplan
opstellen. Dat zal vanaf 1 januari 2022 resulteren in een
hervormd openbaar vervoer volgens de principes van
basisbereikbaarheid. Daarnaast krijgen de vervoerregio’s een belangrijke stem in heel het mobiliteitsbeleid,
inclusief investeringen in infrastructuur, verkeersveiligheid, fietsbeleid, goederenvervoer, … WVI volgt de ontwikkelingen in de 4 vervoerregio’s Westhoek, Midwest,
Brugge en Oostende op de voet op. Onze mobiliteitsdeskundigen geven input aan de ambtelijke werkgroepen en de vervoerregioraden. Zo bieden we individuele
ondersteuning per gemeente, maar ook inhoudelijke
input rond de regionale aanpak. We waken erover dat
lokale mobiliteitsproblemen die gerelateerd zijn aan
een bovenlokale problematiek ook worden aangepakt
binnen het regionale mobiliteitsbeleid. Binnen de vervoerregioraad heeft WVI een adviserende rol.

