Verslag vergadering RMI 26.01.2017
Aanwezig: Stefan Stijnen, Chris Desmedt, Roger Merckx, Erwin Van San, Freddy De Wilder,
Rita Janssens, Eddy Muls (gedeeltelijk), Marys Langlet, Bart Pepermans, Roger Oeyen, Sylvain
Van den Avont, Anjes Dierens, Leo Vivijs, Rene Van Noten, Jef Marien, Danny De Smet,
Marijke Cardon, Julien Stephani, Chris Verhuyck, Ronny Verlinden, Sonia Michiels, Gaston De
Leener, Kurt De Ceuster, Jo De Smet, Emiel Neuckens
Verontschuldigd: Magda Steffens, Luc Van Espen, Dirk Ploegaerts, Lieve Vromant, Kurt Van
Steenlandt,Benjamin Vervondel, Hendrik De Vis, Alexandra Pouliart, Filips Jacobs, Lieve
Keuleers. Peter Mergits
1° voorstelling van aanwezigen
2° Overzicht van aanpassingen presentatie in fucntie van de voorbije gesprekken met
fracties en verenigingen.








Meest recente versie van presentatie in bijlage
Platformen Heist o/d Berg en Bonheiden gaan over de gemeentegrenzen heen
werken voor trajecten streekbussen uit te werken
Openbaar vervoer/MMI zal ook besproken worden in SARS Zemst
Blijkbaar wil Planckendael zowel bereikbaarheid via Leuvense vaart ( boot) als via de
weg (OV) uitwerken. Rita geeft coördinaten door van contactpersoon
Schoolgemeenschapen: schoolbussen voor basisscholen in centrum worden
afgeschaft (promoten kinderen naar buurtscholen te brnegen), invoering stadslijnen
positief voor leerlingenverplaatsing van wijken naar scholen in centrum)
Kunnen wij over telgegevens beschikken om onze plannen te ondersteunen?

3° Overzicht gesprekken en presentaties:
29/11/2016: Presentatie bij SARS


Reacties positief

7/12/2016: Mechelen Klimaatstad


Na bespreking presentatie heeft de vergadering beslist dat MK ook MMI zal
ondersteunen

13/12/2016: vergadering met NVA Mechelen



Burgemeester Vaganee ook aanwezig: was redelijk kritisch, Reacties aanwezigen
positief
K. Vermaercke heeft een 8 tal punten uit onze presentatie genoteerd



Commentaar Vaganee: lijkt eerder te geloven in fiets en fietsstraten, kritisch over
kostprijs exploitatie De Lijn; wel voorstander betere doorstroming N15 MechelenHeist

14/12/2016: vergadering met burgemeester en schepen mobiliteit Zemst


Geïnteresseerd om bussen 280-281 tot aan AZ St Maarten te laten rijden

15/12/2016: vergadering SOV regio Aalst en Mechelen








Vergadering was bijeengeroepen op vraag van Dirk Smet (Promobiel)
Presentatie “basisbereikbaarheid” en planning uitvoering project
Project eindigen in oktober 2017
Klankbordgroep voor kernnet en aanvullend net
Contact gelegd met An Nevens (IMOB: Instituut voor mobiliteità begeleid New Drive
in studie, presentatie bezorgd, wordt meegenomen in vergaderingen,
klankbordgroep einde februari
Contact met KVG (open kijk voor gehandicapten) Maarten Loncin en Danny Bockx
(presentatie ook bezorgd)

16/12/2016; vergadering met Bart Somers en Marina De Bie



Geluisterd, weinig commentaar
M-bus = gadget

22/12/2016; vergadering met CDV Mechelen




Positieve vergadering
Punten worden meegenomen naar werkgroep Mobiliteit. Vergadering in maart/april
waarop MMI ook zal uitgenodigd worden
Twijfel omtrent haalbaarheid elektrische bussen (kostprijs, laadtijd))

10/01/2017: vergadering met Stadslijst



Positieve vergadering
Kristof Calvo enthousiast, kwam met enkele zeer belangrijke bemerkingen (bvb M
bus dichter bij centrum brengen)

12/1/2017: Verkeerscommissie Mechelen
Voorstelling busplan door TreinTramBus: constructieve houding De Lijn Antwerpen, reserves
stad ivm voorstel busbaan Keizerstraat en halte Dossin/Bib in Stassartstraat.
Voor het ziekenhuis bij de R6 lijkt een oplossing in de maak voor een vlotte bediening vanaf
de N14 (overleg verloopt constructief)
Verkeersplatform Heist o/d berg





Presentatie >>> voorbeeld van te volgen structuur om plannen uit te werken
Voorbereidingen tegen volgende vergadering (deelgemeenten, attractiepolen)
Volgende vergadering 6/2/2017

24/1/2017: vergadering Bonheiden



Uitleg over werking MMI
“Verkeersplatform” wordt ook opgestart. Misschien communiceren met Ho/d B voor
bussen tussen H en B

31/01/2017: vergadering met verantwoordelijken van de sites op Nekkergebied
20/02/2017: vergadering met Sp.a Mechelen
06/02/2017 : vergadering platformen Heist o/d Berg en Bonheiden

4° Naamsverandering MMI
Met de toekomende gesprekken in de vervoersregioraad en de uitbreiding van het platform
MMi met de gemeenten Heist o/d Berg, Bonheiden, St Kathelijne Waver en Zemst(?) beslist
de vergadering van de naam van het burgerplatform te veranderen in Regio Mechelen
Mobiel voor Iedereen = RMI.
5° Lage emissie zone in Mechelen
Het initiatief van de stad Mechelen om een LEZ in te voeren in Mechelen centrum is positief.
In geen enkel krantenartikel wordt echter vermeld dat openbaar vervoer één van de
factoren is die kunnen bijdragen om dit te verwezenlijken. De Vergadering van RMI beslist
om een brief te richten aan de burgemeester en de schepen van mobiliteit

Emiel Neuckens

