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Pilootregio 
Westhoek 

Inleiding … 
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Westhoek 

• 18 gemeenten van 
Westhoekoverleg 

• Inclusief Westkust 
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Overlegstructuur 
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Kernteam MOW 

 X Vervoermaatschappij De Lijn 
X Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
X Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
X Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) 
X Ruimte Vlaanderen  
 
i.s.m. met studiebureau                        
 
 
 

Ambtelijke vervoersregioraad 
 
Schepenen van mobiliteit en mobiliteitsambtenaren +  
Kernteam 
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Klankbordgroep van de vervoersregioraad 

  
Participatietraject 

RESOC-partners 
Bedrijven, scholen, gebruikersorganisaties, experten, 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 
en de (georganiseerde) bevolking 

 
 

Finaliteit  
Armoedetoets 
Impactanalyse op kinderen, jongeren, senioren en 
personen met een beperking 
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Planproces 

Fase 1: voorbereiding en inventarisatie 
- attractiepolen 
- vervoersstromen 
- bestaande initiatieven 
 
Fase 2: opbouw van een vervoernetwerk:  
- scenario-ontwikkeling  
- afweging varianten 
 
Fase 3: definitief vervoermodel 
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Planproces 
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Huidig regulier aanbod 
Grotendeels functionele 
lijnen, m.a.w. ritten in 
functie van piekgebruik van 
bepaalde attractiepolen. 
 
De lijnen met uurfrequentie 
rijden vooral op de rand van 
de Westhoek in functie van 
het stedelijk gebied buiten 
de regio (Roeselare, 
Oostende, Torhout en 
Menen). 
 
Grensoverschrijdend aanbod 
is quasi onbestaande. 
 
De focus ligt sterk op woon-
schoolverkeer, 
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Huidig aanbod vervoer op maat 

Er zijn 17 belbusgebieden. De 
frequentie en amplitude is 
verschillend per gebied 
naargelang het gebruik. 
 
De belbusverplaatsingen 
rijden vaak een radiaal 
patroon rond de 4 stedelijke 
kernen van de Westhoek : 
Ieper, Poperinge, Diksmuide 
en Veurne. 
 
Aan de Westkust is er 
vandaag geen aanbod. 
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Budget 

Vervoerslaag in pilootregio Westhoek Budget (in mio €) 

Kernnet 5,3 

Aanvullend net 3,4 

Vervoer op maat 4,7 

Totaal 13,4 
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Basisbereikbaarheid 
in de Westhoek 

Kernnet 
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Kernnet 
Het kernnet bestaat 
uit frequente assen 
met een verbindende 
functie, complementair 
aan het spoornet, en 
waarop de andere 
“vervoerslagen” 
moeten op aantakken. 
 
A-lijn (15’) : kusttram 
B-lijnen (30’) : 3 
C-lijnen (60’) : 4 
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Basisbereikbaarheid 
in de Westhoek 

Aanvullend net 
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Aanvullend net 

Het aanvullend net telt enerzijds cadanslijnen met een ontsluitende 
functie op uurfrequentie en anderzijds functionele lijnen die rijden op 
momenten van vraag (in het kader van woon-school en woon-
werkverkeer). 
 
Cadanslijnen : 5  en functionele lijnen : 21 
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Basisbereikbaarheid 
in de Westhoek 

WestFlex   
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WestFlex (1) 

De finaliteit is een integrale basisbereikbaarheid met een 
flexibel en oproepbaar bussysteem met inbegrip van deelauto’s, 
deelfietsen en taxi’s. Het concept moet vervoersarmoede 
voorkomen. 

In 3 gebieden worden minstens 8 
persoonsbussen, rolstoelbussen  en 
taxi’s ingezet.  
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WestFlex (2) 
De inzet van de mobiliteitscentrale zal cruciaal zijn. De vervoers-
vragen verzamelen, ritten plannen en uitzetten bij de vervoerders. 

Een stap verder is de afstemming met de 
verschillende vervoervormen, om die m.a.w.  
slim aan elkaar te koppelen.  
 
Het concept doet geen uitspraak of die een 
centrale een publieke of private persoon 
moet zijn, maar ze moet wel onafhankelijk 
zijn van de vervoerders. 
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Kansen en 
uitdagingen 

in het planproces   
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Kansen 
Factoren 

Objectiveren van de reizigersgegevens 

Lokale verzuchtingen vertalen (bottom-up) 

Integreren van verschillende vervoersoperatoren 

Omvormen van een belbuscentrale naar een 
mobiliteitscentrale met betere dienstverlening en 
communicatie naar klanten toe a.h.v. een app 

Tegengaan van vervoersarmoede 

Flexibeler vervoersnetwerk (deur/deur of halte/deur) met 
het oog op het realiseren van efficiëntiewinsten 

Experimenteren dankzij regelluwe zone a.h.v. projecten 
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Uitdagingen 
Factoren 

Nodige deskundigheid verwerven in het kader van het 
vervoersmanagement 

Broodnodig overleg met de andere vervoersregio’s voor het 
afstemmen van het globaal netwerk 

Financiële zekerheid en afspraken met de Vlaamse overheid  

Mobiliteitscentrale als regisseur voor andere 
vervoersoperatoren en andere vervoersmodi (deelauto’s en 
deelfietsen) 

Kwaliteitsvol personenvervoer handhaven 

Flexibeler vervoersnetwerk (deur/deur of halte/deur) met 
het oog op het realiseren van efficiëntiewinsten 

Aantrekken van nieuwe busreizigers die de auto aan de 
kant laten staan 
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Contact 
 
Peter Roose 
Burgemeester Stad Veurne 
Covoorzitter vervoersregioraad 
T 058 33 55 01 
burgemeester@veurne.be 
 
 
Lieven Van Eenoo 
Mobiliteitscoördinator / covoorzitter vervoersregioraad 
MOW - West-Vlaanderen 
T 050 24 80 40 
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be 
  


