
Transmobil / Uitnodiging lanceringsevenement  - 14.06.2018 

 

 
 

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen 

nodigen u uit op het lanceringsevenement van het Interreg V-project “Transmobil”. 
 

DATUM EN LOCATIE  
Donderdag 14 juni 2018 van 14u30 tot 18u30 - Station Belle, tent Transmobil, Frankrijk 
 

PROGRAMMA 
Simultane vertaling voorzien 

 

14u30 

Onthaal met koffie 

 

15u00 

Welkomstwoord - Marc Deneuche, burgemeester van Bailleul en Jean-Pierre Bataille, 

voorzitter van de Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) 

 

Videoreportage van het project Transmobil 

 

Voorstelling Transmobil - Guido Decorte, gedeputeerde voor gebiedsgerichte werking van 

de provincie West-Vlaanderen 

 

Het grensoverschrijdend kennisplatform mobiliteit en het belang van sensibilisatie, 

communicatie en betrokkenheid burgers - Guillaume Dubrulle van de Agence 

d’urbanisme et de développement de la Région Flandre-Dunkerque (AGUR) 

 

Vidéoreportage over de verschillende vervoersvormen binnen het gebied van de 

Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) 

 

Duiden concept HUBs en tonen van het netwerk - Régis Duquénoy, ondervoorzitter van 

de Communauté de Communes de Flandre Intérieure en Toon Vancoillie, burgemeester 

van Kortemark en bestuurder van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) 

 

Slotwoord - Elizabeth Boulet, lid van het regionale parlement bevoegd voor Europese 

samenwerking van de Région Hauts-de-France 

 

Fotomoment 

 

16u30 

Infomarkt/expo gekoppeld aan streekproductenmarkt 



 

17u00 

Walking dinner 

 

18u30 

Einde  
 

INSCHRIJVEN  
Inschrijven kan via deze link voor 10 juni 2018. 
 

PRAKTISCHE INFO 
Gezien de geest van het project, roepen we op om zoveel mogelijk gebruik te maken van 

het openbaar vervoer of te carpoolen. Dit laatste kan eventueel via volgende link 

https://www.groupcarpool.com 

 

Ligging en parking 

 
 

 

EEN WOORDJE UITLEG 
 

Transmobil is een project van het grensoverschrijdend Interreg V programma France-

Wallonie-Vlaanderen. Transmobil staat voor “het versterken van de dienstverlening op 

vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied”. 

 

In de grensoverschrijdende Westhoek is openbaar vervoer zwak uitgebouwd, zijn er 

amper grensoverschrijdende verbindingen en zijn er weinig tot geen alternatieven voor 

het gebruik van de eigen wagen. TRANSMOBIL wil inwoners van de grensstreek de 

mogelijkheid geven om toch mobiel te zijn. Daarvoor zet het project een 

grensoverschrijdend netwerk van ‘hubs’ op. Hubs zijn plaatsen in dorpen en steden, waar 

mensen terecht kunnen voor dienstverlening op vlak van mobiliteit, maar ook op sociaal 

en commercieel vlak. 

 

  

https://www.west-vlaanderen.be/formulier/lanceringsevenement-transmobil
https://www.groupcarpool.com/


Wat houdt dat in? In sommige hubs zal je een fiets kunnen ontlenen en ook 

boodschappen kunnen doen bij een lokale kruidenier. In andere hubs neem je een taxi 

naar de dichtstbijzijnde bushalte over de grens. In afwachting van de taxi neem je een 

koffietje met een paar buurtbewoners. Inwoners en gebruikers worden betrokken bij het 

project om hun mening te geven over de hubs en om actief de hubs te gebruiken. Ze 

krijgen ook informatie en tips om de eigen wagen te laten staan en nieuwe vormen van 

mobiliteit te ontdekken. 

Het netwerk van hubs komt op een geactualiseerde grensoverschrijdende 

mobiliteitskaart, die beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers. Tijdens het project wordt 

ook onderzocht of een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale haalbaar is. Daarop 

zouden reizigers online het mobiliteitsaanbod in hun grensregio kunnen raadplegen. Om 

alles in goede banen te leiden, steunt het project op een grensoverschrijdend 

kennisplatform, dat alle nodige kennis verzamelt bij experten, ambtenaren, bevoegde en 

betrokken actoren, kortom bij iedereen met kennis over mobiliteit langs beide zijden van 

de grens. 
 

 

MEER INFO 
Bern Paret, regiocoördinator, Provincie West-Vlaanderen 

T 0032 (0)51 51 93 54 

E bern.paret@west-vlaanderen.be  
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