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Vervoerregio Leuven – Toetreden tot vervoerregioraad
Juridische gronden
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid.
De goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied
van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s.
Artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Argumentatie
Voor iedere vervoerregio moet een regionaal mobiliteitsplan worden opgemaakt.
Bij de afbakening werd bepaald dat de gemeente Oud-Heverlee deel uitmaakt van de
vervoerregio Leuven;
De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die
per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt.
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad op deze wijze
integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio. Zij krijgen daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en
evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies
geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio.
Het engagement voor de gemeente houdt in: actief participeren aan de werking en de
overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 – De burgemeester of de schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van
de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven.
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Art. 2 – De mobiliteitsambtenaar of het afdelingshoofd infrastructuur is de ambtelijke
vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke
vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Art. 3 – De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld
voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan
voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten
Art. 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art. 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Leuven (Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).
Namens de gemeenteraad
Marijke Pertz

Adinda Claessen

algemeen directeur

voorzitter van de gemeenteraad

2/2

