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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Roel Anciaux is de nieuwe voorzitter van deze commissie en heet iedereen welkom.

Roel Anciaux stelt vast dat er geen opmerkingen zijn op het vorige verslag. Dit is dan goedgekeurd. 

2 Verlenging subsidiereglement voor fietssnelwegen

Annelies Janssens geeft een toelichting bij het dossier aan de hand van een korte presentatie.
De presentatie was niet op voorhand bezorgd maar zal met het verslag beschikbaar gesteld worden. 

Jan Laeremans vraagt waarom er maar zo kort verlengd wordt, met 6 maanden. Kan er niet beter 
ineens met een jaar verlengd worden? 

Linda Van den Eede heeft een soortgelijke vraag. Kan er niet in de tekst komen ‘tot goedkeuring van 
de nieuwe Vlaamse regeling’? We moeten zien te voorkomen dat er een vacuüm is maar ook dat het 
‘dubbel op’ is. 

Annelies Janssens licht toe dat er normaalgezien met de 6 maanden al voldoende marge genomen 
wordt. De nieuwe Vlaamse regeling zou tegen het einde van dit jaar moeten rond zijn maar bij het 
minste vertraging komt er anders een vacuüm. 6 maand zou moeten volstaan. 



Tom Dehaene verduidelijkt dat deze korte termijn juist gekozen was om aan te geven dat het maar 
een korte verlenging is in afwachting van de nieuwe Vlaamse regeling en dat de provincie er achter zit 
om snel een aangepaste verbeterde regeling te hebben. Een ruimere periode is wel mogelijk maar 
dan met de juiste communicatie erbij naar de gemeenten. 
‘Dubbel op’ zal het nooit zijn want de processen van ontwerp en aanleg nemen wel wat tijd in beslag 
en er wordt meermaals overlegd tussen de gemeenten en provincie, zodat het duidelijk is welke 
subsidieregeling voor welk dossier van tel is. Ook de kwaliteitsadviseur moet telkens zijn goedkeuring 
geven. 

Roel Anciaux vraagt of dit dan goed is voor iedereen om de termijn te verlengen?

Diederik Dunon heeft nog een meer technische vraag over de verschillende types van routes. 
Welke zijn de routes met de hoogste prioriteit? 

Annelies Janssens licht toe dat er 100% subsidie is voor de aanleg en 100% voor het ontwerp van 
 4 fietssnelwegen met hoogste prioriteit, nl. 
Fietssnelweg Vilvoorde/Grimbergen – Brussel – Halle - Tubize (Kanaalroute) 
Fietssnelweg Brussel - Leuven en aantakking luchthaven (hst-route) 
Fietssnelweg Asse/Dilbeek – Brussel 
Fietssnelweg Vilvoorde – Mechelen

Daarnaast is er 100% subsidie voor de aanleg en 40% voor het ontwerp van 14 andere 
fietssnelwegen opgelijst in het bestaande reglement.

Linda Van den Eede vraagt waarom er in het voorstel voor de provincieraad dan sprake is van 3 
routes en in de lijst van het subsidiereglement er 4 vermeld staan.

Annelies Janssens verduidelijkt dat het over diezelfde hoogprioritaire routes gaat maar dat ze iets 
anders zijn opgedeeld. Het gaat eigenlijk over een kruis van 4 routes, met enkele vertakkingen. Van 
noord naar zuid door Brussel, dus van Mechelen via Vilvoorde door Brussel tot Halle. En van oost 
naar west, dus van Leuven via Zaventem door Brussel tot Asse en Dilbeek. In de oorspronkelijke 
studie in 2012 was de indeling iets anders voorgesteld dan in het subsidiereglement, maar het gaat 
over diezelfde routes. 

Annelies Janssens vult ook nog aan dat er buiten de lijst van fietssnelwegen die is opgenomen in het 
huidige reglement nog andere routes het statuut van fietssnelweg hebben gekregen. Deze blijven tot 
nader order vallen onder de gewone fietsfondsregeling van 80%. 

Bij  deze voorgestelde verlenging van het reglement verandert er immers inhoudelijk niets.  

Roel Anciaux vraagt of iedereen dan akkoord is met het voorstel om het subsidiereglement te 
verlengen met 12 maand in plaats van met 6 maand. 

Er wordt positief gereageerd. Dit mag zo voorgelegd worden. 

Advies:  de raadscommissie stelt voor om het raadsvoorstel aan te passen. Het subsidiereglement 
moet verlengd worden met 12 maanden in plaats van met 6 maanden. Hiervoor zal een amendement 
ingediend worden. 

3 Toelichting Ringtrambusproject door Joost Swinnen (De Lijn - De Werkvennootschap)

Joost Swinnen geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. Hij geeft ook aan dat er nog 
brochures op de hoek van de tafel liggen over het Ringtrambusproject.

Jan Laeremans vraagt naar een meer gedetailleerde timing van de 3 projecten.

Joost Swinnen licht toe:
- Voor de Ringtrambus mikt men op exploitatie in 2019. De omgevingsvergunning zal 

aangevraagd worden begin 2018. Daarna zullen er vermoedelijk 3 jaar wegenwerken moeten 



gebeuren maar de exploitatie kan wel al opgestart worden. De budgetten zijn voorzien. De 
trambussen worden geleverd in 2019. Er moet wel nog een stelplaats gezocht worden. 

- Voor de luchthaventram moet nog budget voorzien worden. De omgevingsvergunning moet 
aangevraagd worden om ongeveer 3 jaar later in exploitatie te kunnen gaan. Joost Swinnen 
vermoedt dus rond 2022-2023.

- Voor de A12 Sneltram zal het vermoedelijk ook rond 2022-2023 zijn. De 
omgevingsvergunning zal in meerdere delen aangevraagd worden. Er is o.a. een groot 
kunstwerk over de R0 nodig. Het budget moet nog voorzien worden.

Jan Laeremans vraagt of er aan het plan zelf van de A12 sneltram nog veel gewijzigd is?

Joost Swinnen geeft aan dat het RUP nog moet goedgekeurd worden. Het ontwerp is nog aangepast 
op een paar plaatsen. Een aantal ‘knopen’ smaller is uitgewerkt dan oorspronkelijk, o.a. aan het 
Beverbos. Ook over de oprit aan de plantentuin van Meise wordt nog nagedacht. Dit heeft eigenlijk 
geen verband met het tramproject maar wordt nu wel meegenomen. Men speelt met het idee om de 
oprit te verschuiven naar Wolvertem. Op die manier zou het complex van Wolvertem zelf vlotter 
kunnen afgewikkeld worden.

Jan Laeremans vraagt tenslotte nog naar de frequentie van de Ringtrambussen.  Is deze al gekend? 

Joost Swinnen verduidelijkt dat deze wel degelijk al gekend is, deze is van bij het begin bepaald. De 
bedoeling is 8 trambussen per uur te laten rijden, dus 1 trambus om de 7,5 minuut. Dit is in de 
spitsuren. In de daluren gaat het over 1 trambus om de 15 minuten. 

Mia Van der Elst vraagt hoe een trambus en een sneltram er zullen uitzien? Wat is het verschil met de 
voertuigen die we kennen? 

Joost Swinnen legt uit dat de Ringtrambus een sterk verbeterde bus is, op wielen, een lange bus met 
veel ruimte vanbinnen en ook zeer vlot toegankelijk. Dus aan de binnenzijde de inrichting van een 
moderne tram. De sneltram (voor o.a. langs de A12) is een moderne tram zoals we die kennen, maar 
dan met weinig stops. Deze tram zou maximum 70 km/u kunnen rijden.

Eric Rennen vraagt of er naast de fietsenstallingen ook al aan fietsdeelsystemen is gedacht, zoals vb. 
Bluebike?

Joost Swinnen licht toe dat dit allemaal kan maar nog verder moet uitgewerkt worden. De markt moet 
ook nog bekeken worden i.p.v. direct aan één bepaald systeem te denken. In Vilvoorde is er al 
Bluebike aan het station maar dit zou kunnen uitgebreid worden naar andere locaties. In Diegem zou 
men via deelsystemen de verbinding kunnen leggen tussen het station en de bedrijvenzones. 

Mireille Buysse vraagt of er ook aan camerabewaking wordt gedacht aan de haltes en op de trams 
voor de veiligheid?

Joost Swinnen geeft aan dat een camerabewakingssysteem voorzien is in alle trams, nu ook al. Daar 
wordt dus zeker voor gezorgd. De haltes worden niet systematisch uitgerust met camerabewaking. Dit 
kan eventueel wel, maar zal altijd in samenspraak zijn met de lokale politiezones en de gemeente. Dit 
wordt niet zomaar overal uitgevoerd. De Lijn zal hier geen trekker in zijn.

Mireille Buysse vraagt ook nog of de fietsenstallingen allemaal overdekt zullen zijn.

Joost Swinnen legt uit dat dit de bedoeling is op de meeste plaatsen, maximaal dus. Vermoedelijk 
zullen er wel enkele plaatsen zijn waar dit minder gewenst is, esthetisch en ruimtelijk wat moeilijker is. 
Daar zal dit dan niet overdekt zijn. Maar dit is plaats per plaats te bekijken. Comfort en veiligheid zijn 
belangrijk.

Roel Anciaux bedankt Joost Swinnen voor de toelichting.

Achteraf wordt nog het filmpje getoond over de Ringtrambus. Dit is te bekijken op www.brabantnet.be 
en dan rechts klikken bij ‘Ringtrambus’.

http://www.brabantnet.be


4 Rondvraag

Sarah Sneyers vraagt of een korte stand van zaken over het project TOP Noordrand kan gegeven 
worden op één van de volgende commissies. Ze had deze vraag ook al rechtstreeks doorgestuurd bij 
het rondsturen van de agenda maar vraagt ze nu ook aan de voorzitter en secretaris, voorafgaand 
aan de vergadering.

Annelies Janssens zal dit doorgeven aan Katrien Putzeys, diensthoofd ruimtelijke planning. Dit kan 
vermoedelijk een volgende keer aan bod komen.

Er zijn geen verdere vragen of variapunten. 

Einduur van de vergadering 15:00 uur

De volgende vergadering: dinsdag 21 november om 14.30u.

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Roel Anciaux


