Verslag van de vergadering “Regio Mechelen Mobiel voor Iedereen” van 29/05/17
AANWEZIG: Stefan Stijnen, Freddy Dewilder, Luc Van Espen, Sonia Michiels, partner Sonia
(mijn excuses ik vind de naam niet terug in papieren),Peter Mergits, Anjes Dierens, Jo
Desmet, Roger Merckx, Roger Oeyen, Lieve Keuleers, Sylvain Van Den Avont, Rita Janssens,
Hendrik De Vis, Marys Langlet, Daniel De Smet, Benjamin Vervoort, Ronny Verlinden, Chris
Verhuyck, Emiel Neuckens
VERONTSCHULDIGD: Magda Steffens, Lieve Vromant, Marina Marien, Bart Pepermans, Chris
Desmet, Julien Stephani, Jef Marien
1° Stand van zaken
Vergaderingen
20/2/2017 presentatie MMI Sp.a. Positieve reacties tijdens vergadering
6/2- 20/3 -8/5 verkeersplatform Heist o/d Berg – Bonheiden: info in punt 2 van vergadering
26/4/17 stakeholdersvergadering vervoerregioraad
-

RMI niet uitgenodigd
RMI naar vergadering via organisatie “netwerk duurzame mobiliteit”
Pro forma vergadering: geen concrete antwoorden op gerichte vragen en geen
informatie over kernnet of reeds goedgekeurde “quick wins”
Laatste gedeelte hebben verenigingen/organisaties hun voorstellen of bemerkingen
kunnen formuleren

26/4/17 Debatavond CD&V mobiliteit in Mechelen
16/5/17 presentatie RMI >> OKRA gewest Mechelen: vervoerregioraad en plannen RMI
Reactie schepen van Mobiliteit op voorstellen trajecten RMI door Stefan op
verkeerscommissie
-

Presentatie begin januari op verkeerscommissie
Geen reacties>> Stefan
Na vraag door RMI voor nieuwe bespreking over de stand van zaken van onze
voorstellen wordt geen nieuw overleg gepland door het stadsbestuur

Kontakten met vervoerregioraad
-

Mails naar en van vervoerregioraad werden ter informatie doorgestuurd naar alle
leden
Beslissing op 8/6: voorstel data voor overleg >>> AFWACHTEN

2° verkeersplatform Heist o/d Berg en Bonheiden

-

-

Duidelijke uitleg over werkwijze en uitgewerkte trajecten door Roger en Ronny
In het plan van het OV via Bonheiden zijn te veel overstappen voorzien. Stefan en
Danny zitten verkeersplatform Bonheiden samen op donderdag 8/6 om trajecten
trachten aan te passen.
Zie bijlagen

3° Gesprekken met Promobiel Klein Brabant – Vaartland
-

-

Vergaderingen op 19/4 en 17/5
Zelfde positie als RMI >> niet uitgenodigd en niet gehoord
Samenwerken naar de toekomst >>> contacten en acties !
8/6 afwachten
Ondertussen een 10 puntenplan ivm met OV ieder afzonderlijk (RMI en Promobiel)
opstellen. Bedoeling is van deze samen te brengen en de meeste 10 prioriteiten te
weerhouden om af te toetsen aan eventuele plannen van de vervoerregioraad
RMI doet een selectie van 10 punten uit voorgesteld mobiliteitsplan
Na 8/6 terug contact opnemen met Promobiel

4° informatie over OV naar St Maarten
-

-

Deels zoals voorgesteld door RMI:
o Stadslijnen 2 en 5 verlengd van Tivoli naar Ziekenhuis
o Streeklijnen 550/551/552 op de Liersesteenweg rijden tot bij de zij-ingang van
het ziekenhuis en rijden terug buiten via de uitrit voor prioritaire voertuigen
Wat ontbreekt er nog?
o Verlenging van bussen van Brusselpoort via Astridlaan en Keerdok naar St.Maarten met overstapmogelijkheden aan Adegempoort => Rechtstreekse
verbinding vanuit gemeenten ten zuiden van Mechelen – vermijden grote
omrijfactor vanuit westen van de stad en Willebroek (telkens via station).
o Invullen missing link tussen Kontich, Waarloos en Mechelen
o Daar deze ontbrekende trajecten een noodzakelijke schakel zijn om een
optimaal OV naar het nieuwe AZ St Maarten uit te bouwen zal er een
schrijven gericht worden aan het stadsbestuur en De Lijn met de vraag om
deze trajecten toch in te voeren

5° Acties RMI naar de toekomst
-

Stand op zondag 17 september Uitzonderuitlaat
 Stand wordt aangevraagd
 Bezetting van 13 u tot 18 u
 Opbouw stand voor 12 u en afbraak na 18 u (enkele kandidaten gevraagd)
 Steeds 2 personen aanwezig, ploegen van 1 uur, samenstelling nog te bepalen



-

-

Vrijwilligers standhouders zijn Benjamin, Lieve, Roger Merckx, Anjes, Freddy,
Hendrik, Marys, Emiel, Rita, Sylvain,
Debatavond met onafhankelijke sprekers (geen politiek debat) Wanneer, waar, wie
als spreker, moderator, financiële bijdragen, enz
 Onderwerp: Het OV in de regio Mechelen
 Planning in najaar, einde oktober <> november
 Wegens ligging ( bereikbaarheid vanuit stations, bushalte en parking ) wordt
geopteerd voor aula van Thomas More
 Huur op dinsdag- of donderdagavond van aula € 300 (alle apparatuur zoals
beamer, micro, enz inbegrepen)
 Te voorzien budget (350 à 400 euro) = huur aula, verplaatsingskosten sprekers
en klein geschenk
 Iedereen vraagt bij zijn organisatie rond of sponsering/ financiële bijdrage kan
geleverd worden om debatavond te organiseren. Graag bedragen per mail
vermelden aan Emiel tegen 20/06/2017
 Bart Pepermans is bereid de avond te modereren
 Zijn er voorstellen voor kandidaat sprekers. Graag een mailtje naar Emiel voor
20/6
 Werkgroep Stefan, Benjamin, Roger Oeyen, Rita, Sylvain, Emiel
Rondrit met pers en/of politiek en met personen met beperking; Wordt besproken
op volgende algemene vergadering(en)

6° Varia
-

-

Samen met brief over ontbrekend trajecten naar AZ ST Maarten zal er nogmaals
gevraagd worden om een conforme en centrumwaardige bushalte te maken op de
Steenweg ter hoogte van de in- en uitrit parking “Grote Markt” (Lijn StationNekkerspoel richting Stassartstraat)
Stefan zal een vergadering plannen met aanwezige personen van Zemts om het
busverkeer vanuit deze richting te integreren in het mobiliteitsplan van RMI

Emiel Neuckens
Coordinator Regio Mechelen Mobiel voor Iedereen

