
 

 

 

 
Multimodaal goed op weg 
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 VZW Mobar is een Mobiliteitsorganisatie voor aangepast vervoer; 

 Wij zijn een Mobiliteitscentrale voor aangepast vervoer (MAV) Oost-Vlaanderen 
erkend door de Vlaamse Overheid; 

 Binnen deze MAV organiseren wij het gecompenseerd vervoer in de 
vervoersgebieden waarvoor wij erkend zijn door de Vlaamse Overheid en het 
gegarandeerd aangepast vervoer binnen de overige vervoersgebieden in Oost 
Vlaanderen waar andere aanbieders het gecompenseerd vervoer organiseren, 

 Onze vzw organiseert ook de Minder Mobielen Centrale Gent via een overeenkomst 
met de stad Gent 

 In Aalst heeft onze vzw een project ingediend om een Minder Mobielen Centrale op 
te starten 

Wie is vzw Mobar 



      Het aangepast vervoer wordt georganiseerd 
met volgende partners 

      
            

Aangepast vervoer VANO                      Aangepast vervoer Vernimmen                 Aangepast vervoer Hendriks 

Ambu-West                 Taxi Beernaert                          Aangepast vervoer De Ras              Aangepast vervoer De Meyer   



Aangepast vervoer DRJ vervoer          Aangepast vervoer Ken-Tax                         Aangepast vervoer MDF Mobility 

Aangepast vervoer Movi+                     Destelbergen OCMW                                     Menen OCMW 

Aangepast vervoer De 
Weerd- Azalai 



 In 2018 hadden we voor MAV Oost-Vlaanderen gegarandeerd vervoer, 
vervoersgebieden via Compensatiedecreet Gent, Aalst, Wetteren, Oudenaarde, 
Brugge, Roeselare-Tielt en Menen 
96.334 aanvragen daarvan werden 89.296 ritten uitgevoerd samen voor 364.961 km 
In deze periode hadden we voor alle gebieden samen 7.949 annulaties 

 

 Voor de uitvoering van deze ritten betaalde de overheden, Vlaamse en lokale 
samen een tussenkomst van ongeveer 800.000 euro, de gebruikers betaalden zelf 
voor de uitvoering van deze ritten ongeveer 350.000 euro 

 Deze cijfers gaan over individueel vervoer, gecombineerd vervoer van huis naar 
dagcentrum, uitstappen van instellingen (groeps 3 rolstoel + 3zitters) 
geen medisch reeksvervoer of dagelijks school en woon/werk vervoer van deze 
doelgroep 
 

Aantal aangevraagde en uitgevoerde ritten 
aangepast rolstoelvervoer 2018 



                                    Wat is een MMC aangepast vervoer? 

*  De MMC’s bestaan sinds begin de jaren ‘80 en zijn een eerste vorm van 
    autodelen, de vrijwilligers delen hun voertuig met personen die  
    minder vermogend zijn, geen wagen bezitten en slecht te been zijn 

 De Minder Mobielen Centrales (MMC’s) zijn 
Een initiatief van het Centrum voor Positieve Aanwendingen vzw, beter bekend 
onder de naam TAXISTOP.  

 De Minder Mobielen Centrale Gent maakt deel uit van vzw Mobar.  

 

 MMC Gent kreeg in 2018 5.250 aanvragen waarvan 4.706 ritten zijn uitgevoerd 
met 102.617 km door 26 vrijwilligers. De leden betalen een jaarlijks lidgeld en 
0,35 euro per gereden kilometer van de vrijwilliger 

 

 

MMC  
   Vrijwlligersvervoer 



 Wanneer we bovenstaande cijfers bekijken stellen we vast dat voor het aangepast 
rolstoelvervoer dit over 7 vervoersgebieden gaat van de 27 erkende vervoersgebieden door 
het compensatiedecreet. 

 Voor het vrijwilligersvervoer gaat dit over één centrale van de ongeveer 230 centrales die in 
Vlaanderen en Brussel actief zijn. 

 Bij de overlegmomenten van de proefprojecten vervoerregioraden kwam dit vervoer voor 
personen met een beperking en ouderen met verplaatsingsproblemen te weinig aan bod. Deze 
doelgroep heeft geen boodschap aan deelauto’s, deelfietsen, Mobipunten waar ze niet 
geraken, een toegankelijk openbaar vervoer waarbij ze niet aan de halte geraken of niet naar 
hun eindbestemming ….. 

 Met deze zaken wordt veel te weinig rekening  gehouden naar de toekomst toe, zo 
ondervinden de diensten aangepast vervoer. Deze doelgroep heeft ook recht op hun mobiliteit 
en dreigt een verminderd aanbod te hebben door ondergesneeuwd te raken in het grotere 
geheel 

Toekomst 
 



                 

           Bedankt  

           Zijn er nog vragen ? 

 

                   Dirk Billiet 

          vzw Mobar 


