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Ruimte en mobiliteit

mobiliteit
als driver van 

suburbanisering en verspreid wonen
als driver van

structurele autoafhankelijkheid

Onlosmakelijk verbonden



Ruimte en mobiliteit

Het is essentieel om 
zowel in het ruimtelijk als het mobiliteitsbeleid een omslag te forceren. 

Het mobiliteitsbeleid is een essentiële hefboom voor een sturend ruimtelijk beleid. 
Omgekeerd vormt het ruimtelijk beleid een cruciale succesfactor voor het 

mobiliteitsbeleid.

Koppeling ruimtelijk en mobiliteitsbeleid



Rollen
Vervoerregio Leuven
- Is een bij Vlaams decreet opgericht officieel 

orgaan
- kan als formeel orgaan beslissen over bepaalde 

elementen
- geeft advies aan Vlaanderen over andere
- de uitvoering gebeurt door de verschillende 

overheidsdiensten elk met hun eigen 
bevoegdheid: MOW, De Lijn, AWV, de gemeenten, 
de provincie…

Regionet
- Is een project, georganiseerd door de provincie 

i.s.m. de lokale besturen en betoelaagd door 
Vlaanderen

- doet beleidsvoorbereidende studies rond bepaalde 
topics van mobiliteit en ruimtelijke ordening

- organiseert overleg daarover tussen de verschillende 
partners in de regio

- streeft naar consensus in de regio over projecten die 
bijdragen tot een betere mobiliteit en ruimtelijke ordening

Regionet & vervoerregio

Beslissen over mobiliteitsvraagstukken in een formeel proces Projecten beleidsmatig voorbereiden



Regionaal mobiliteitsplan

Vlaanderen wordt opgedeeld 
in 15 vervoerregio’s GIP

Projecten 
& 

middelen

Vervoerregio Leuven stelt een 
vervoerregioraad samen

Vervoerregio werkt een visie  en een regionaal mobiliteitsplan uit



• aanvullende fietssnelwegen
• BFF+

• Fietszones
• Strikt parkeerbeleid

• Sterke corridors
• Feeders 

• Op corridors
• Stedelijke kernen
• stations

• Selectie van sterke AN-lijnen 
en VoM 

• Doorgaand verkeer via 
hoofdwegen, regionale en 
interlokale wegen

• Gebieden binnen interlokale 
maas vrijwaren van doorgaand 
verkeer 

fietsnetwerk

OV netwerk

categorisering



Doelstellingen en toets

Regionet

AUTO 
- 11%

HOV 
+ 23%

FIETS 
+ 19%

Regionaal Mobiliteitsplan



Een duurzaam bereikbare regio

maken we samen
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