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Deze week kregen de Westhoekgemeenten opnieuw de kans om kennis te nemen van het 

aangepaste voorstel van vervoersplan van de NMBS.  Naar aanleiding hiervan wensen de 

burgemeesters van de Westhoek een duidelijk signaal uit te sturen, in de hoop dat dit signaal wordt 

opgevangen door degenen die een nieuwe Vlaamse en Federale regering aan het bouwen zijn.

Westhoekoverleg kan niet akkoord gaan met de voorgestelde wijziging in dienstverlening van de 

NMBS.  De gevolgen van deze gewijzigde dienstverlening blijven een objectieve achteruitgang voor 

de dienstverlening op de verbinding De Panne – Brussel, op vandaag de beste openbaar 

vervoersverbinding vanuit de Westhoek naar Brussel.  Alhoewel NMBS er naar streeft om iedereen 

erop vooruit te laten gaan, moet wederom worden vastgesteld dat de Westhoek als regio het kind 

van de rekening wordt.

Wie vanaf 14 december naar Brussel spoort op de vaste treinverbinding zal in de daluren zonder 

overstap te Gent 29 minuten verliezen.  Met overstap in de daluren gaan nog steeds 11 minuten 

verloren t.o.v. vandaag.  Westhoekoverleg is bijvoorbeeld zeer bezorgd over de gevolgen van deze 

extra overstap voor belangrijke aantrekkingspolen zoals Plopsaland waar groepen kinderen vaak per 

spoor naar toe komen uit alle uithoeken van het land.

Ook op de verbinding Poperinge – Kortrijk worden bepaalde onderdelen van de dienstverlening 

teruggeschroefd (bv. het huidig aanbod van 3 rechtstreekse treinen naar Brussel dat verminderd 

wordt naar 2 in de piekuren, de reistijd vanuit Poperinge naar Brussel neemt opnieuw met 2 minuten 

toe, …), alhoewel er hier eerder sprake is van een verschuiving van de dienstverlening in richting van 

Brussel naar de richting Gent (en Antwerpen).  Overigens zullen we de NMBS aan zijn belofte houden 

dat met deze verschuiving de kans op defecten en vertraging veel kleiner zal zijn.

Er zitten inderdaad positieve elementen in het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor de Westhoek, 

maar Westhoekoverleg moet vaststellen dat het belang van de Lijn De Panne – Brussel is 

gedegradeerd n.a.v. het nieuwe vervoersplan.

De Westhoek wordt slag om slinger geconfronteerd met terugtrekkende publieke dienstverlening en 

dit wordt opnieuw geïllustreerd met de ontwikkeling van het openbaar vervoersaanbod.  Vroeger 

werd publieke dienstverlening georganiseerd als een dienstverlening die maximaal het grondgebied 

van een land moest bestrijken.  De afgelopen decennia moeten inwoners van de Westhoek 

vaststellen dat deze dienstverlening steeds meer georganiseerd wordt op basis van economische 

afwegingen.  Dit heeft als gevolg dat die dienstverlening steeds schaarser wordt voor de bijna 

220.000 inwoners die de streek rijk is.



Eenzelfde evolutie wordt vastgesteld bij de dienstverlening van De Lijn.  In het verleden werden 

diverse streeklijnen afgeschaft, met het argument dat er een belbus in de plaats zou komen.  In de 

besparingsoefening van De Lijn in 2012 werd het belbusaanbod zo goed als lineair gehalveerd. 

Hierdoor werd de aantrekkelijkheid van de belbus, die reeds een hoge gebruiksdrempel heeft, verder 

afgebouwd en wordt gevreesd dat hiermee de volledige afschaffing reeds is ingezet.

De Westhoek finaliseerde dit voorjaar de opmaak van het streekpact van de Westhoek, een 

gezamenlijk document van de lokale besturen en de sociaaleconomische actoren uit de regio.   Een 

topprioriteit voor alle betrokken actoren in dat streekpact is de oplossing van het 

mobiliteitsvraagstuk van de streek.  

Voor de invulling van de mobiliteitsbehoefte is de Westhoeker op vandaag volledig aangewezen op 

het bezit van één wagen of meerdere wagens.  Wie zich dit niet kan permitteren verzeilt in de zgn. 

vervoersarmoede, die verspreid over de Westhoek aanwezig is bij kansengroepen, maar die door de 

uitgestrektheid van de Westhoek niet wordt gedetecteerd door de overheid.  Wanneer NMBS en De 

Lijn stelselmatig hun dienstverlening blijven afbouwen, dan wordt het bijzonder moeilijk om werk te 

maken van een duurzame invulling van die mobiliteitsbehoefte.  

Lokale besturen in de Westhoek proberen met de middelen die ze voor handen hebben een 

aanvullend vervoersaanbod te creëren, bovenop de leemtes die er in het aanbod in de streek 

bestaan.  Zo houden de lokale besturen van Alveringem, Heuvelland, Lo-Reninge, Poperinge en 

Vleteren al meer dan 10 jaar een systeem van aanvullend vrijwilligersvervoer (m.n. “Nestor”) in 

stand, zonder dat er daarbij op een structureel partnerschap van de Vlaamse overheid kan worden 

gerekend.  Indien de ambities van het streekpact moeten worden waargemaakt, dan zal er veel meer 

nodig zijn, en dat kunnen de lokale besturen niet alleen dragen.

De nood aan een performant vervoersaanbod in de Westhoek hangt samen met de aan- of 

afwezigheid van de overige dienstverlening (opleidingsaanbod, werkwinkels, de post, hogere 

tarieven voor energiedistributie in het platteland, …).  Daar wordt ook vastgesteld dat deze zich 

steeds meer ent op de in de streek afwezig Vlaamse centrumsteden, waardoor de vervoersbehoefte 

in de streek nog verder toeneemt omdat het aanbod er steeds schaarser wordt.

Bewoners van het platteland mogen door de centrale overheden niet worden beschouwd als 

tweederangsburgers.  Dienstverlening is er schaars en de solidariteit met de meer verstedelijkte 

regio’s van het land is er groot.  Het platteland dat belangrijke functies inzake natuur, open ruimte en 

recreatie op zich neemt ten behoeve van die meer verstedelijkte centra, moeten op een 

gelijkwaardige wederkerige solidariteit kunnen rekenen.  Westhoekoverleg blijft bijgevolg ijveren 

voor een verbetering van het plattelandsfonds en zich verder zal verzetten tegen mogelijke nieuwe 

maatregelen op het vlak van een duurdere elektriciteitstarifering.
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