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Vervoersarmoede Basisbereikbaarheid 

Nieuwe oplossingen nodig 

Inzetten op  
bestaand aanbod 

Nieuwe mobiliteits-
oplossingen op maat 

Extra vervoersopties 

Nabijheid & korte keten 

Algemene context (LEADER 2017-2019) 
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• Inventariseren van het 
bestaande 
mobiliteitsaanbod in de 
projectregio 

  

• Overzicht van goede 
voorbeelden aan 
vervoersalternatieven 
voor landelijk gebied 
(binnen- en 
buitenland)   

   

Het voortraject: onderzoek & educatie/informatie 

• Laagdrempelig 
en persoonlijk 
informeren van 
kwetsbare 
groepen 
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De Vrolijke 

Kring vzw 

Lokale 
bereikbaarheid 

voor mensen met 
een beperkt budget 

PILOOTPROJECT 1: 
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STAP 1: 
Voorstellen van de uitdagingen op 
basis van onderzoek 
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STAP 2: 
Oplossingen bedenken in 
duo’s 

STAP 3: 
Stemmen op de favoriete 
ideeën 
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PopUp MobiCafé Ronse 

STAP 6: 
van mini-testopstelling naar 
reële testopstelling  
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RESULTATEN IN RONSE 
• V&A ideeën : zorgplatform PLEASE van Triamant Ronse. 

 TAXI-TO  & MobiBuddy 

• Mobihub/mobipunt Ronse:  

• Vervoersarmoede opgenomen in armoedebeleid 

• Masterplan NMBSsite: station moet hét mobiliteitskruispunt worden 
inclusief de fietssnelwegen en aansluitingen op Ravels (Wallonië) 

•  Mobipunt komt sowieso aan het station 

• Indien Bluebikes en andere deelfietsen: fietsherstelplaats integreren 

• Nadenken over andere deelinitiatieven: steps, fietsen, ... 

• MobiCafé uitbouwen en bemannen: samenwerking tussen stad én 
(betrokken) lokale organisaties > infrastructuur + laagdrempelige 
informering! 

• Informering :  

• Netplan Ronse van De Lijn: in stadsmagazine laten verschijnen 

• ‘Wegwijzers’  opgeleid in ‘Vervoerswegwijzer’ 
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CONCLUSIES / PLEIDOOI 
• Bewoners (op het platteland) vragen 

• Eenvoudige informatie over verplaatsingen 

• 1 loket voor  
• informatie  

• info over/ aankoop  tickets  

• overzichtelijk kortingsysteem 

• Persoonlijk contact – ontmoeting 
 

• Wij moeten ons de vraag stellen: 
• Hoe spreken we een ruimer publiek aan? 

• enkel infrastructuur? 

• combinatie met andere functies? 

• Hoe bereiken we kwetsbare doelgroepen? (jongeren – senioren – 
mensen met beperkt budget – met een beperking – 
werkzoekende en arbeiders in shiften - ...) 
• digitalisering = niet voor iedereen 

• 9/5 dienstverlening – op maat – piekuurbediening: géén one-fits-all 
 

 

 

 

 

 



  
 
Bedankt... 
  

Rebecca De Backer 
rebecca.debacker@treintrambus.be 

09 223 86 12 
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