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AGENDA

• Huishoudelijk reglement mobiliteitsraad

• Doelstellingen

• Werking

• Samenstelling

• Toelichting huidig en toekomstig mobiliteitsbeleid

• Nieuw kader voor mobiliteitsbeleid sinds 2019: decreet basisbereikbaarheid

• Huidige partners in mobiliteitsprojecten (projectstuurgroep)

• Vervoerregio Midwest – opmaak regionaal mobiliteitsplan

• Lokaal mobiliteitsplan

• Lopende projecten



1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOBILITEITSRAAD

• Mobiliteitsraad = adviesraad inzake mobiliteitskwesties, min 2x / jaar

• Doelstellingen:

• advies uitbrengen op specifieke vragen

• advies en suggesties aanbrengen voor verkeersveiliger maken van de 

leefomgeving

• informatieve en sensibiliserende taak m.b.t. duurzame mobiliteit t.a.v. de 

bevolking



WERKING

1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOBILITEITSRAAD

• Informerend luik 

• vervoerregio Midwest (regionaal mobiliteitsplan)

• stand van zaken lopende projecten

• Adviserend luik

• t.a.v. college van burgemeester en schepenen

• bv. bij herziening lokaal mobiliteitsplan 

• draagvlak creëren voor beslissingen

• streven naar consensus



SAMENSTELLING

1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MOBILITEITSRAAD

Vaste leden

• Schepen mobiliteit – voorzitter (niet-stemgerechtigd)

• Mobiliteitsambtenaar – secretaris (niet-stemgerechtigd)

• Algemeen directeur (niet-stemgerechtigd)

• Politiezone Midow (raadgevend, niet-stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger Gecoro (stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger per politieke fractie (waarnemend, niet-stemgerechtigd)

• 3 deskundigen mobiliteit (stemgerechtigd)

Variabele leden (in functie van agenda)

• Brandweer (stemgerechtigd)

• Vertegenwoordigers gemeentelijke adviesraden: milieuraad, seniorenraad, jeugdraad, sportraad, cultuurraad 

(stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger per school (stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger handelaars en zelfstandigen / Unizo (stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger werkgevers/industrie (stemgerechtigd)

• Vertegenwoordiger landbouwers (stemgerechtigd)

• Andere verenigingen, instellingen, organisaties of deskundigen m.b.t. specifiek agendapunt 

(waarnemend, niet-stemgerechtigd)



2. MOBILITEITSBELEID

• Sinds 2019 nieuw kader mobiliteitsbeleid: decreet basisbereikbaarheid

• Partners mobiliteitsprojecten – projectstuurgroep

• Vervoerregio Midwest – regionaal mobiliteitsplan

• Lokaal mobiliteitsplan (binnenkort in herziening)

• Lopende projecten



DECREET BASISBEREIKBAARHEID

2. MOBILITEITSBELEID

• Geeft een nieuwe richting aan het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen

• Mobiliteitsbeleid gericht op garanderen van bereikbaarheid 

→ belangrijke rol voor het openbaar vervoer

• Nieuwe regelgeving inzake openbaar personenvervoer 

(basismobiliteit → basisbereikbaarheid)



PARTNERS

2.MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID

Projectstuurgroep
• Wegbeheerder 

Expresweg, Rijksweg 

en Wakkensesteenweg • Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 

waaronder fietssnelwegen

• (jaagpaden) kanaal 

Roeselare – Leie

• (jaagpaden) Leie

• vertegenwoordigd door CBS 



PROJECTSTUURGROEP

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID - PARTNERS

Begeleidt projecten in uitvoering van het mobiliteitsbeleid:

• (Herziening) gemeentelijk lokaal mobiliteitsplan

• Infrastructuurgebonden projecten: 

• Herinrichting gewestwegen

• Realisatie bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

• Realisatie Hoppinpunten

• Ontsluiting bedrijvenzones

• Veiliger maken schoolomgevingen

• …



VERVOERREGIO’S

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID

• Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen: lokale besturen staan 

mee aan het stuur om mobiliteitsuitdagingen aan te pakken 

(bv. openbaar vervoer, vrachtroutes…)

• Ingedeeld bij VVR Midwest, ook opvolging VVR Kortrijk



VERVOERREGIO MIDWEST

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID

• Vervoerregioraad: dep. MOW, AWV, De Lijn, Vlaamse Waterweg, 

burgemeester en/of schepen mobiliteit

Taken: 

• opmaak regionaal mobiliteitsplan : toekomstvisie voor alle 

vervoersmiddelen

• strategische projecten en programma’s adviseren en opvolgen (bv. 

bijsturing fietsnetwerken; infrastructuurwerken: wegen, fietswegen…)

• Ambtelijke werkgroep (inhoudelijke voorbereiding / advies)



MOBILITEITSPLANNING

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID

Perspectieven 

en prioriteiten



REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID

• Doel = toekomstvisie formuleren voor alle vervoersmodi

• Bestaat uit: 

• Strategische visie op de gewenste mobiliteitsontwikkeling

• Operationele beleidsdoelstellingen op korte termijn

• Actieplan 

• Thema’s en subthema’s: 

• Openbaar vervoer (openbaar vervoerplan)

• Parkeren

• Toegankelijkheid

• Auto

• Fietsbeleid (fietsnetwerken)

• Nieuwe wegencategorisering 

• vrachtvervoer (vrachtroutenetwerk)

• Verkeersveiligheid

• Ruimtelijke ordening



NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN
BASISMOBILITEIT                              ↔        BASISBEREIKBAARHEID

• Doel = minimumaanbod openbaar vervoer 

voor iedereen

• Wettelijke normen voor afstand, frequentie 

en amplitude

• Uitvoering: bus en belbus

• Tekortkomingen: 

• Gericht op aanbod, in plaats van op 

vraag, efficiëntie, bestemmingen…

• Geen oplossing voor vervoerarmoede

• Volgt de ruimtelijke ordening, werkt 

niet sturend

• Doel = optimaal bereiken van belangrijke 

maatschappelijke bestemmingen / activiteiten

• Er wordt vertrokken vanuit de effectieve vraag 

om een breder publiek te stimuleren gebruik te 

maken van het openbaar vervoer

• Uitvoering: 

• betere bediening drukke verbindingen

• bus, flexvervoer, deelmobiliteit

• Combinatie van vervoersmiddelen

(voor- / natraject)



NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID – REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

Vervoersaanbod bestaande uit 4 lagen: 

• Treinnet – n.v.t. Wielsbeke

• Kernnet (bus) tussen grote woonkernen 

n.v.t. Wielsbeke

• Aanvullend net: 

• cadanslijnen (tussen kleinere kernen), 

bv. Waregem - Wielsbeke – Meulebeke 

met frequentie van 20 - 30 minuten

• functionele lijnen (bv. schoolbussen 

Kortrijk – Ooigem – Oostrozebeke – Wielsbeke)

met frequentie van 5 – 9 ritten per dag

• Vervoer op maat: flexvervoer, deelmobiliteit 



NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID – REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

• Focust op korte termijn, vertrekt vanuit de 

huidige infrastructuur en budgetten

• Vraaggericht openbaar vervoer + netwerken 

van veilige fietspaden + Hoppinpunten waar 

de overstap tussen verschillende 

vervoersmiddelen wordt gefaciliteerd

= multimodaal mobiliteitssysteem

• Verschillende vervoersmogelijkheden 

moeten elkaar aanvullen. De verknoping van 

deze vervoersmodi gebeurt in Hoppinpunten



NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN – HOPPINPUNTEN

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID – REGIONAAL MOBILITEITSPLAN

• Overstapmogelijkheid tussen verschillende vervoersmiddelen

• 3 Hoppinpunten in Wielsbeke: 

• Wielsbeke: Rijksweg (Vogelsang), initiatief: AWV. Deelfietsen

• Sint-Baafs-Vijve: Rijksweg (bushalte SBV Plaats), initiatief: AWV

• Ooigem (bushalte Ooigem Plaats)



ROL HOPPINPUNTEN EN BUSHALTES

2. MOBILITEITSBELEID – DECREET BASISBEREIKBAARHEID – REGIONAAL MOBILITEITSPLAN



LOKAAL MOBILITEITSPLAN – TIJDLIJN

2. MOBILITEITSBELEID

• Eerste versie dateert van 2001

• Herziening (verbreding en verdieping) in 2012

• Thema 1: afstemmen ruimtelijke ontwikkelingen op 

gebruik verkeersnetwerken 

→ selectie industriële ontsluitingswegen

→ zone 30 bij nieuwe woonprojecten

• Thema 2: bovenlokale ontsluiting vrachtverkeer via de 

Expresweg

→ bewegwijzeringsplan

→ aantal lokale tonnagebeperkingen (7,5t)

→ 50 km/u in verblijfsgebieden, bebouwde kom en 

zone 30 in schoolomgevingen

• Thema 3: fiets- en voetgangersnetwerk

→ aandachtspunt: oversteekbaarheid Expresweg

• Na uitwerking regionaal mobiliteitsplan: 

herziening lokaal mobiliteitsplan (i.s.m. Demey)



LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012) - INHOUD

2. MOBILITEITSBELEID

• Doelstellingen, bv. verhoging verkeersveiligheid en –leefbaarheid, 

veiligheid aan schoolpoorten vergroten

• Wegencategorisering

• Gewenste verkeersstructuur per vervoerwijze

• Snelheidsbeleid

• Parkeerbeleid

• Ondersteunende en flankerende maatregelen (mobiliteitsgedrag 

beïnvloeden)
○ Tarifering openbaar vervoer

○ Algemene sensibiliseringscampagnes

○ Bewegwijzering

○ Handhaving

○ Monitoring en evaluatie

• Actieprogramma (basis voor meerjarenplanning en begroting)



WEGENCATEGORISERING

2. MOBILITEITSBELEID – LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)

Doel: selectie van een aantal wegen die 

verkeersontlastend moet werken 

voor de omgeving. 

→ Inrichting en bewegwijzering



VERBLIJFSGEBIEDEN (VOETGANGERS)

2. MOBILITEITSBELEID – LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



FIETSNETWERKEN (SELECTIE PROVINCIE)

2. MOBILITEITSBELEID 



LOKALE FIETSNETWERKEN

2. MOBILITEITSBELEID – LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



INDUSTRIËLE ONTSLUITINGSWEGEN

2. MOBILITEITSBELEID – LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



BEWEGWIJZERING ROUTE VRACHTWAGENS RICHTING N382

2. MOBILITEITSBELEID - LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



SNELHEIDSBELEID

2. MOBILITEITSBELEID - LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



ACTIEPROGRAMMA

2. MOBILITEITSBELEID - LOKAAL MOBILITEITSPLAN (2012)



ENKELE LOPENDE PROJECTEN

• Heraanleg Heirweg

• Heraanleg bushalte Fabiolastraat (KP G. Gezellestraat)

• Fietstunnel in Molenstraat onder Expresweg

• Fietsfondsdossier Rijksweg (gemeentegrens Oostrozebeke – grens bebouwde kom)

• Veiliger maken schoolroutes (enquête scholen)

• Evaluatie voorrang rechts in enkele straten

• Aanpassingen fietsinfrastructuur Lobeekstraat

• Aanleg / opwaardering fietssnelweg langs 

jaagpad kanaal Roeselare - Leie


