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KEMPEN IN BEWEGING

REDACTEUR JO DE SMET - ROB KUYPERS

In Visie van 7 mei gaven we al aan: de 
organisatie van het openbaar vervoer, en de 
manier van ons verplaatsen,  zal drastisch 
veranderen. De Vlaamse regering stemde 
hiervoor vorig jaar het decreet 
‘Basisbereikbaarheid’. Hierbij wordt vooral 
gekeken naar de huidige mobiliteitsstromen. 
Bussen en trams moeten rijden op lijnen waar 
veel mensen gebruik van maken. Het aanbod 
moet dus dichter aansluiten bij de vraag. ‘Dat is 
geen slecht uitgangspunt, maar we moeten 
opletten dat we geen extra vervoersarmoede 
creëren,’ zegt Jo De Smet, stafmedewerker van 
Beweging.net. want dit dreigt er aan te komen, 
zo blijkt uit onze online-bevraging.

 ■ Met de bus naar de school of werk is voor velen niet evident. 

©
 S

hi
tt

er
st

oc
k

De Vlaamse regering stelt, via het decreet 
basisbereikbaarheid,  een nieuw mobili-
teitsplan in het vooruitzicht. In de uitwer-
king ervan is een belangrijke rol weggelegd 
voor de 15 vervoersregio’s. In die vervoers-
regioraden zitten alle schepenen van mo-
biliteit samen met vertegenwoordigers van 
De Lijn, NMBS.. Zij moeten het lokale mo-
biliteitsaanbod organiseren. Maar de ge-
bruiker van het openbaar vervoer heeft wei-
nig in te brengen. Daarom besloot bewe-
ging.net Mechelen-Turnhout, i.s.m.  ACV 
provincie Antwerpen en de werkgroep Al-
lemaal Mobiel, een online-bevraging op te 
zetten. Meer dan 850 mensen reageerden 
op de oproep en vulden de enquête in. We 
geven hier enkele opvallende resultaten 
weer.

Op het werk of school geraken is 
een probleem
“Wat opvalt is dat 13% van de bevraagden 
aangeeft dat ze nu al problemen hebben om 

zich te verplaatsen”, zegt Jo De Smet van 
beweging.net regio Mechelen-Turnhout.  “1 
op 5 heeft problemen om op school of werk 
te geraken. Indien de bus in de buurt dreigt 
weg te vallen, zou dit voor nog eens 15% van 
de bevraagden voor grote problemen zor-
gen. Zij geven aan dat ze niet over andere 
mogelijkheden beschikken om zich te ver-
plaatsen. De vervoersregioraden dienen 
daar omzichtig mee om te gaan. het schrap-
pen van budlijnen zal voor menigeen voor 
verplaatsingsproblemen zorgen. Dat dient 
zoveel mogelijk vermeden te worden. We 
vragen daarom aan de vervoersregioraden 
om heel voorzichtig om te springen met het 
schrappen of omleiden van bestaande lij-
nen.” 

Openbaar vervoer i.p.v. de  auto?
De auto is en blijft een belangrijk vervoers-
middel. Velen hebben hun wagen nu een-
maal nodig voor werk, hobby, boodschap-
pen, familie- of vriendenbezoek of een 

avondje uit. Maar als er goede alternatieven 
voorhanden zijn, leidt dit wellicht tot min-
der autogebruik. Uit de bevraging blijkt dat 
mensen bereid zijn om bus, tram of trein te 
gebruiken als deze vervoersmiddelen va-
ker en makkelijker aangeboden worden. 
Hierbij speelt duidelijke informatie over de 
dienstregeling een belangrijke rol. Niet ie-
dereen vindt digitaal zijn weg naar de juiste 
informatie. Daarom is investeren in mak-
kelijk bereikbare infopunten aangewezen.
Openbaar vervoer gebruiken, wordt ook 
aantrekkelijker als het snel en comfortabel 
is. Goede overstapmogelijkheden, speciale 
busbanen en slimme verkeerslichten kun-
nen hiervoor zorgen.

Is de deelfiets of deelauto,  de 
toekomst?
De auto inruilen voor de fiets? De corona-
crisis en de lockdown zorgden ervoor dat 
meer mensen lokaal gingen winkelen en 
daarvoor de fiets namen in plaats van de 

auto. Investeren in goede fietsinfrastruc-
tuur is dus aangewezen. Daarnaast is het 
aanbieden van het systeem van deelfietsen 
of deelauto’s een trend die stilaan meer 
mensen aanspreekt. Uit de bevraging blijkt 
dat een derde van de jonge gezinnen over-
weegt om een auto weg te doen en te kie-
zen voor een deelauto. Hier is dus nog heel 
wat groeimarge! Maar dan moeten er wel 
de nodige alternatieven voor handen zijn.

Enquête een basis voor overleg.
“Met de online-bevraging hebben we met 
beweging.net Mechelen-Turnhout gepoogd 
om de gebruiker een stem te geven in het 
mobiliteitsdebat. Een stem die nu niet of 
amper gehoord wordt. We hopen dat de ver-
antwoordelijken in de vervoersregio’s daar 
nu wel oog en oor naar hebben. Deze en-
quête vormt alleszins een stevige basis om 
het overleg met die vervoersregio’s aan te 
gaan”, aldus Jo De Smet.

Wijkgezondheidscentra Kempen v.z.w 

ZOEKT  - VOOR AUGUSTUS - JOBSTUDENT(EN) ONTHAAL
WGC Kempen biedt multidisciplinaire en laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg 
aan met aandacht voor gezondheidspromotie en preventie. Er wordt gewerkt met een 
team van  4 artsen, 2 verpleegkundigen, 1 maatschappelijk werker en 2 coördinatoren. 
Er is samenwerking en overleg met psychologen. Een uitgebreid team van vrijwilligers 
zorgen voor het onthaal. Samen dragen we zorg voor ruim 1.500 patiënten van diverse 
leeftijd en origine.

onthaalvrijwilliger -Jobstudent.
Als onthaalvrijwilliger ben je het gezicht van het WGC, want jij bent de eerste persoon 
met wie patiënten die naar het WGC komen contact hebben. Je ontvangt patiënten aan 
de onthaalbalie, beantwoordt binnenkomende telefoons, schrijft nieuwe patiënten in en 
ondersteunt de zorgverstrekkers administratief tijdens hun consultaties. Dat betekent 
dus een afwisselend en boeiend takenpakket.
WGC Kempen vzw biedt een studentenovereenkomst voor 30 uur/week, werktijden over-
een te komen. Verloning op basis van paritair comité 330, IFIC cat. 1075. (ongeveer 1.640 
euro netto/maand) . Meer info op :   »» www.wgckempen.be

Kwb kleurt de zomer met fotozoektochten

Buurten bruisen en mensen samenbrengen: dat kunnen we bij kwb. Ook in de komende 
maanden willen we onze rol als motor van het sociaal contact ten volle waarmaken, en in-
zetten op gemeenschapsgevoel en samen zijn. Daarom stoomden we ons voorbije weken 
klaar om in de zomer onze afdelingen, hun leden én hun buurt veilige verstrooiing te bie-
den. Met 75 zoektochten in eigen bruisende buurten en bubbels, verspreid over heel Vlaan-
deren en Brussel, lokken onze vrijwilligers mensen uit hun kot. Zo geven we ze de kans op 
een fijne maar veilige manier in hun eigen buurt te bewegen, dorps- of stadsgenoten te 
begroeten, een fijne bezigheid te beleven. 

Een overzicht van alle zoektochten vind je op:  »» www.zomerzoektochten.be.

Kwb kleurt 
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Mobiliteitsbevraging: U gaf uw mening

1 op 5 geraakt moeilijk op school of werk.


