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Participatie en 
basisbereikbaarheid  
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Participatie als decretale 
verplichting 
Decreet betreffende de basisbereikbaarheid: art. 31 - §2 

 

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.  

Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie, vermeld in het eerste lid, onderwerpen de 
respectievelijke colleges van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van regionaal 
mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.  

De Vlaamse Regering kan de minimale regels bepalen voor de participatie, vermeld in het eerste 
en tweede lid. 
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Twee duidelijke keuzen 

• Participatie is noodzakelijk 

– Desnoods openbaar onderzoek in alle gemeenten 

 

• Participatie is maatwerk 

– Vervoerregio bepaalt dit zelf 

– Afstemming op eigen noden en gewoontes 
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Waarom? 

• Inhoudelijke inbreng garanderen 

 

• Draagvlak voor mobiliteitsplan en –beleid 

 

• Efficiëntie van de overlegstructuur bewaren 
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Inhoudelijke inbreng 

• Vervoerregio is formeel een verhaal van overheden 

• Maar bestrijkt zeer ruim werkveld 

• Aanbieders vervoer 

• Diverse klanten, al dan niet georganiseerd 

• Middenveld, bedrijven, scholen,…  

 

• Goede status questionis vraagt volledig beeld 
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Draagvlak garanderen 

• Integrale regionale aanpak van basisbereikbaarheid 

– Samenspel van diverse spelers 

– Gecoördineerde aanpak 

– Gezamenlijke planning, aparte exploitatie / uitvoering 

– Horizon mobiliteitsplan: 10 jaar (MLT) 

• Ook zoeken naar afstemming en win-win 
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Efficiëntie van overlegstructuur 

• Mobiliteit raakt iedereen 

• Vervoersregio moet plan bepalen 

 

• Structuur moet toelaten keuzes te maken 

– Heldere taakverdeling 

– Raad beslist, werkgroep bereidt voor, klankbordgroep 
brengt informatie aan en reflecteert  
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Stakeholders bepalen? 

• Binnen opdracht regionaal mobiliteitsplan 

– Studiebureau doet stakeholdersanalyse 

– Voorstel voor participatietraject 

• Type overleg 

• Te betrekken stakeholders 

• Beslissing in Vervoersregioraad 

– Voorstellen / bijsturen / aanvaarden. 
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Permanente participatie  

• Decreet kijkt ook voorbij mobiliteitsplan 

– Vervoerregioraad is permanent orgaan 

– Participatie als permanente opdracht 

– Bv. ook voor opvolging en bijsturing uitvoering 

• Te beslissen door Vervoerregioraad 
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Dank u voor uw aandacht! 

 
 

Contact: Lieven Van Eenoo 
 

Regionaal beleidsmedewerker mobiliteit 
vervoerregio Roeselare / Oostende / Westhoek 

  
DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN 

Beleid - Regionaal Aanspreekpunt West-Vlaanderen 
  

T 050 24 80 40  M 0478 56 02 65 
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be 


