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Het Convenantenbeleid in Vlaanderen 
 
De Vlaamse overheid heeft begin 1997 een gloednieuw en innovatief instrument geïntroduceerd 
om een duurzaam mobiliteitsbeleid te stimuleren en coördineren.  
Bij het afsluiten van een Mobiliteitsconvenant ontstaat een wettelijke overeenkomst tussen het 
Vlaamse Gewest, de betrokken gemeente, en de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn.  
 
Het convenantenbeleid steunt op één basisconvenant en een uitgebreide lijst van bijakten en 
modules, die afzonderlijk afgesloten kunnen worden.  
Zodra een basisconvenant wordt ondertekend, wordt van de verschillende actoren verwacht dat 
ze samen een Gemeentelijk Mobiliteitsplan opmaken. Zodra dit plan is goedgekeurd of 
minimaal in een vergevorderd stadium is aanbeland, kan er beslist worden om projectbijaktes af 
te sluiten. Per projectbijakte wordt de aanpak van een welbepaald project geregeld door middel 
van één of meerdere modules. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente in overleg met het Vlaams 
Gewest besluiten om op eigen initiatief fietspaden aan te leggen langs gewestwegen. Door het 
afsluiten van de gepaste modules staat de gemeente in voor de voorfinanciering en voor de 
werfleiding tijdens het project, maar worden door het Vlaamse Gewest de nodige kredieten 
vastgelegd voor terugbetaling na afronding van het project.  
 
De stad Geel heeft het Mobiliteitsconvenant afgesloten in september 1997, en is vrijwel 
onmiddellijk gestart met de opmaak van haar Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan werd conform 
verklaard door de provinciale auditcommissie in mei 2000, en goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van juni 2000. Sindsdien werden er reeds 7 projectbijakten opgestart voor 
de uitvoering van diverse aspecten van het Mobiliteitsplan. Eén projectbijakte heeft reeds geleid 
tot een volledig uitgevoerde realisatie.  
 
Sinds de opmaak van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Geel in het kader van het 
Convenantenbeleid, is een kentering gekomen in het denken rond verkeer en mobiliteit binnen 
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de regio. Waar verkeersproblemen voorheen eerder ad-hoc en binnen de stedelijke diensten 
werden bekeken, heeft het afsluiten van het Convenant gezorgd voor een sturend en duurzaam 
beleid, waarin communicatie en structureel overleg als basisprincipe wordt gehanteerd. Dit is 
het gevolg van de overlegstructuren die worden opgelegd in het Convenantenbeleid, die een 
doordacht en geïntegreerd plan tot stand laten komen.  
 

Overlegstructuren vanuit het Convenant 
 
Het Convenantenbeleid geeft richtlijnen inzake het overleg tussen verschillende partners dat 
noodzakelijk is bij de opmaak van het Mobiliteitsplan.  
De “plangroep” is het uitvoerend team dat instaat voor de opmaak van het mobiliteitsplan. Deze 
groep staat centraal in het planningsproces. Voor de deskundige begeleiding werd door de stad 
Geel beroep gedaan op studiebureau Langzaam Verkeer vzw. Maar ook de eigen stedelijke 
diensten spelen, gezien hun specifieke kennis van de lokale situatie, een sleutelrol bij de 
opmaak van het plan.  
 
De plangroep rapporteert op regelmatige basis aan de “begeleidingscommissie”, die het plan 
evalueert, bijstuurt  en aanvult. De begeleidingscommissie wordt samengesteld als een 
functioneel samenwerkingsverband tussen de stedelijke diensten, het lokale beleid, de Afdeling 
Wegen en de Afdeling Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest, de openbaar 
vervoersmaatschappijen De Lijn (openbaar busverkeer) en NMBS (treinverkeer), het 
provinciebestuur, de Vlaamse Landmaatschappij en de Dienst van de Scheepvaart.  
 
De Gemeentelijke Adviesraad Mobiliteit (AGM) tenslotte is een gestructureerd overleg- en 
inspraakforum tussen het stadsbestuur en haar bevolking. De AGM wordt opgevat als een 
representatieve vertegenwoordiger van de diverse bevolkingsgroepen, zoals werknemers, 
werkgevers, handelaars, scholengemeenschappen, … aangevuld met een aantal lokale 
verkeersdeskundigen. De AGM heeft een belangrijke rol in het creëren van een draagvlak voor 
het mobiliteitsbeleid. Ze vormt de eerste stap naar structureel overleg en communicatie met de 
bevolking, en adviseert de plangroep tijdens de verschillende fasen van het Mobiliteitsplan.  
 
Het structureel overleg tussen plangroep, begeleidingscommissie en Adviesraad Gemeentelijke 
Mobiliteit, zorgde voor een graduele wijziging in het denkpatroon rond Mobiliteit: overleg en 
communicatie werd niet langer aanzien als een uitzondering, maar werd een inherent onderdeel 
van het mobiliteitsbeleid… 
 

Aspect ‘mobiliteitsmanagement in het beleidsplan 
 
Bij het afronden van het Mobiliteitsplan in mei 2000, werd gestart met de vertaling ervan naar 
beleidsacties, die tot concrete uitvoering moeten leiden. Het actieplan wordt opgedeeld in acties 
die op door de lokale overheid zelf uitgevoerd kunnen worden, en acties waarvoor het initiatief 
en/of de medewerking van andere instanties, zoals het Vlaams Gewest, de openbaar 
vervoersmaatschappijen of het provinciebestuur, vereist is. Bovendien wordt er een timing 
gekoppeld aan alle uit te voeren acties, zodat deze gemakkelijk naar een meerjarenprogramma 
per overheid te vertalen zijn. De acties zijn op te delen in ruimtelijke, verkeerstechnische 
maatregelen en beleidsondersteunende maatregelen. 
 
De ruimtelijke en verkeerstechnische maatregelen bevatten het geheel van infrastructurele 
ingrepen die moeten leiden tot een duurzaam en veilig mobiliteitssysteem. Onder meer wordt 
hier voorgesteld om een Masterplan Publieke Ruimte op te maken, over te gaan tot de 
ontwikkeling van lege binnengebieden in het stadscentrum, fietspaden aan te leggen, en 
weginfrastructuren opnieuw in te richten volgens hun functie en gebruik.  
 
De beleidsondersteunende maatregelen worden in het Beleidsplan geenszins ondergeschikt 
behandeld. Ze vormen immers een onmisbare schakel om heel het mobiliteitssysteem op een 
duurzame manier aan te pakken, met voldoende draagvlak en garanties op succes. In het 
beleidsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen vervoersmanagement, vervoersorganisatie, 
bewegwijzering, communicatie en campagnes, beleidsondersteuning en handhaving. 
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Wat betreft het aspect van mobiliteitsmanagement, betekende de goedkeuring en stapsgewijze 
uitvoering van het Beleidsplan voor Geel het begin van enkele intensieve partnerships, die 
elkaar als een soort van spiraal opvolgen en voeden.  
 

Stap 1: partnership met scholen 
 
In juni 1999, tegelijk met de goedkeuring van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, ondertekende de 
stad Geel een intentieverklaring voor deelname aan het Europese demonstratieproject 
Tapestry. In dit project worden methoden ontwikkeld op het vlak van verkeerseducatie en 
sensibilisering, en wordt een toetsing uitgevoerd van de effectiviteit van deze methoden.  
De stad Geel, dat op het vlak van onderwijs een belangrijke traditie kent, diende samen met 
studiebureau Langzaam Verkeer vzw uit Leuven een projectvoorstel in, waarin specifieke 
aandacht besteed werd aan de verkeerseducatie en sensibilisering in de scholen. Reeds 
meerdere jaren werden immers acties uitgewerkt naar de scholen toe. Daarbij kwam echter 
vaak het gevoel naar boven dat de grote inspanningen niet voldoende resultaten opleverden. 
Zowel vanuit de scholen als door de gemeentelijke verkeersdienst werd immers een nood 
aangevoeld aan een meer gerichte en structurele verkeerseducatie.  
 
Door middel van het Tapestry-project is een intensief partnership ontstaan tussen de stad Geel 
en de scholengemeenschap. Beide partners werken actief aan het Tapestry-programma. Het 
project wordt deels gefinancierd vanuit het stadsbestuur, en kan eveneens rekenen op 
tussenkomst vanuit Europa en het Vlaamse Gewest.  
 
In eerste instantie hebben de scholen hebben zich door middel van een participatieverklaring 
bereid getoond om actief mee te werken. In deze verklaring werden een aantal acties 
opgesomd, waaruit elke school haar eigen actieprogramma kon samenstellen. Van de 12 
basisscholen en 6 middelbare scholen in Geel, ondertekenden maar liefst 16 scholen de 
participatieverklaring. Daarmee ging het Tapestry-project van start met de grootste 
verwachtingen.  
 
In de loop van 2000 werden de meeste acties uit het programma stelselmatig afgewerkt. Aan 
elk van de scholen die hun deelname aan Tapestry bevestigden, werd een uitgebreid pakket 
met verkeerseducatieve materialen, zoals handboeken, brochures en video’s geschonken door 
de stad. In een bijzondere bijeenkomst werd deskundige toelichting gegeven bij het gebruik van 
dit materiaal in de klassen. Deze toelichting kwam tegemoet aan de vragen van de scholen om 
ondersteuning te krijgen bij de opbouw van hun lessenpakket. Sinds het schooljaar van 2000 
wordt er in de Vlaamse lagere scholen immers gewerkt met nieuwe eindtermen, een soort van 
vaardigheden die elk kind aan het einde van de lagere school verplicht moet hebben. Op het 
vlak van verkeerseducatie gaat de aandacht van de eindtermen veel sterker uit naar 
mobiliteitsaspecten, waar vroeger de verkeerswetgeving als het belangrijkste element werd 
aangeleerd. Door deze nieuwe structuur heerste bij heel wat scholen onzekerheid over de beste 
aanpak van hun verkeerslessen. Door middel van het educatief pakket werd deze onzekerheid 
voor een groot deel weggenomen.  
 
Een tweede actie was de opmaak van een fietsbrochure. In deze folder werden de meest 
veilige fietsroutes van thuis naar de scholen aangeduid, en werd tevens een aantal gevaarlijke 
punten en routes in kaart gebracht. De fietsfolder geeft bovendien algemene tips voor fietsers, 
en probeert potentiële fietsers uit de negatieve spiraal te halen die hen aanzet om met de auto 
naar school te gaan. De fietsfolders werden bedeeld aan alle leerlingen van het eerste 
middelbaar, die voor het eerst de fietsroute naar de middelbare scholen in het drukke 
stadscentrum moesten volgen, en aan de leerlingen van het zesde jaar van de lagere school.  
 
Momenteel wordt er intensief gewerkt aan de opmaak van een vijftal schoolvervoersplannen 
voor in totaal tien scholen. Hiervoor wordt door het Vlaamse Gewest het instrument 
aangeleverd van de “koepelmodule 10”. Door het afsluiten van een dergelijke module wordt een 
soort van contract getekend tussen de lokale overheid en het Vlaamse Gewest en de 
deelnemende scholen. In de module wordt gesteld dat door de school een werkgroep gevormd 
moet worden met leerkrachten, directie, leerlingen en geïnteresseerde ouders, die instaat voor 
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de opmaak van een schoolvervoerplan. In dit plan wordt een inventaris opgemaakt van alle 
probleempunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes, en problemen die zich voordoen 
inzake vervoersorganisatie. Vanuit deze probleemstelling worden voorstellen tot oplossingen 
gedaan, zowel op infrastructureel vlak als op het vlak van educatie en sensibilisatie. Het Vlaams 
Gewest en de stad engageren zich er op hun beurt toe een herinrichting van de 
schoolomgeving uit te voeren en de kosten hiervoor te dragen. De stad Geel neemt daarbij de 
kosten op voor herinrichting van de gemeentewegen, het Vlaams Gewest zorgt voor 
herinrichting van gewestwegen binnen een straal van 200 meter vanaf de schoolpoort. De 
scholen tot slot staan in voor het sensibiliserend luik, en richten allerlei acties in die de 
herinrichting kunnen ondersteunen.  
 
In de loop van deze zomer zal er nog gewerkt worden aan de opmaak van een 
Verkeerseducatieve route in het centrum van de stad. Met deze route wordt het mogelijk voor 
de scholen om in klasverband de straat op de gaan en reële verkeerssituaties in te studeren. 
De verkeerseducatieve route zal tot stand komen door overleg tussen de stad en de scholen, 
zodat ze optimaal tegemoet komt aan de wensen van de leerkrachten.  
 

Stap 2: deelname van bedrijven in partnership 
 
De verkeerssensibilisatiecampagne, die reeds een vijftal jaar werd georganiseerd voor de 
scholen van Geel, Meerhout en Laakdal, kreeg vanaf 2000 de ondersteuning van een aantal 
grote bedrijven binnen deze gemeenten, die zich naar de scholengemeenschappen toe 
wensten te profileren als arbeidsvriendelijke en veilige ondernemingen. Deze ondersteuning 
beperkt zich niet tot het financiële. De deelnemende bedrijven zitten vanaf het allereerste begin 
mee aan tafel wanneer het jaarlijkse programma wordt uitgewerkt, en het personeel helpt actief 
mee aan het slagen van een verkeersdag, de openingsdag van de campagne. Deze 
verkeersdag heeft reeds twee jaar plaatsgevonden op de terreinen van de bedrijven zelf, en is 
tot een zeer groot succes uitgegroeid.  
 
De verkeersdag zelf wordt opgevat met workshops die betrekking hebben op verkeer in de 
voormiddag, en een verkeersquiz met showgedeelte in de namiddag. Alle leerlingen van het 
zede leerjaar van de aanpalende gemeenten Geel, Meerhout en Laakdal worden uitgenodigd, 
zodat er in totaal een 500-tal deelnemers zijn. In de workshops wordt de voorrang van rechts op 
kruispunten, de werking van de airbag, de dode hoek van vrachtwagens, de fietsbehendigheid, 
de verkeerswetgeving en EHBO op een speelse en leerzame wijze ingeoefend.  
 
Ook in 2002 zal de jaarlijkse verkeersdag plaatsvinden. Hiervoor wordt traditioneel de derde 
week van september gereserveerd. Dankzij de koppeling met het Tapestry-programma kan dit 
jaar echter een actieprogramma uitgewerkt worden dat veel verder gaat dan de verkeersdag 
alleen.   
De bedrijven zijn immers bereid om niet enkel de verkeersdag, maar een hele verkeersweek te 
ondersteunen. Tijdens deze week zal de inhuldiging van de Verkeerseducatieve route 
plaatsvinden, en is er ruimte voor heel wat acties die vanuit de schoolvervoerplannen naar 
voren gebracht werden. Momenteel wordt in een uitgebreide werkgroep van bedrijven en 
scholen nagedacht over het concrete actieprogramma. Zo onderzoekt men bijvoorbeeld de 
mogelijkheden en de haalbaarheid van een verkeersluwe schooldag met verkeersvrije straten in 
de schoolomgeving, een foto- en videotentoonstelling met gevaarlijke punten en gevaarlijk 
rijgedrag op de schoolroutes, verkeerslessen door de politie, fietscontroles gekoppeld aan een 
fietsbehendigheidsparcours op de speelplaats van de scholen, een mobiel verkeerspark, de 
promotie van fietspool en fietshelmen, en nog veel meer. Al deze acties zouden zoveel mogelijk 
geconcentreerd worden in één projectweek, de derde week van september, om een grote 
impact op gemeentelijk niveau te krijgen. Als voorbereiding en promotie van de acties zullen in 
de loop van juli en augustus affiches worden gemaakt op grote verkeersborden, promotie 
voorzien worden op de website van de stad en de bedrijven, en contact opgenomen worden 
met de plaatselijke pers en regionale televisie.  
 
De acties, en vooral de voorbereiding ervan in de werkgroepen, heeft de stad, de scholen en de 
bedrijven alvast veel dichter bij elkaar gebracht. Allerlei acties die individueel ondernomen 
worden, blijven gekaderd in het geheel. Er heerst een duidelijk gevoel dat er reeds heel wat 
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draagvlak is voor de acties, en dat deze ook daadwerkelijk resultaten opleveren, die voelbaar 
zijn in de hele gemeente.  
 

Stap 3: partnership met bedrijven  
 
De driehoek van samenwerking is pas rond sinds er begin 2001 ook het bedrijfvervoerplan werd 
opgestart. Ook hier is het opvallend dat zowel vanuit het gemeentebestuur als vanuit de 
bedrijven simultaan ideëen werden ontwikkeld om infrastructurele ingrepen in de industriezones 
te koppelen aan managementacties. Daarbij werd al snel duidelijk dat oplossingen over de 
gemeentegrenzen heen bekeken moeten worden. Verkeersonveilige situaties en 
doorstromingsproblemen beperken zich immers niet in de buurt van de bedrijfspoorten alleen, 
maar zijn terug te vinden op regionale schaal op de hoofdroutes naar bedrijvenzones toe.  
De opmaak van het bedrijfvervoerplan wordt gecoördineerd door de Kempische Kamer van 
Handel en Nijverheid, in nauw overleg met de bedrijven, de diverse gemeentebesturen, het 
Vlaamse Gewest, de Dienst der Scheepvaart en de openbaar vervoersmaatschappijen. Het 
belang van deze studie zit diep geworteld in de overtuiging van alle partners.  
Ook in een bedrijfvervoerplan blijven de acties, net zoals bij de schoolvervoerplannen, niet 
enkel beperkt tot infrastructurele herinrichtingen. Er wordt ook sterk de aandacht gegeven aan 
vervoersorganisatie, bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik en carpooling of het 
versterken van aan- en afvoer van goederen via het water en het spoor. Bovendien is er een 
volwaardig luik rond sensibilisatie van werknemers opgenomen in het bedrijfvervoerplan.  
 
Om tot een officiële samenwerking te kunnen komen werd gevraagd aan de verschillende 
bedrijven om een overeenkomst te ondertekenen. Voor de opmaak van het bedrijfvervoerplan 
werd studiebureau Traject aangesteld. Elk van de bedrijven participeert in de opmaak van het 
plan door een financiële ondersteuning, die berekend wordt op basis van het aantal 
werknemers. Bovendien zetelen de bedrijven die actief meewerken in een projectgroep, die op 
zeer regelmatige basis de opmaak van het bedrijfvervoerplan begeleidt. Naast de projectgroep 
is er de stuurgroep, waar naast de bedrijven ook de externe actoren, waaronder het 
stadsbestuur, aanwezig zijn. De stuurgroep komt samen op geregelde tijdstippen en neemt 
beslissingen over de verdere stappen van het bedrijfvervoerplan. Tot slot is er de 
klankbordgroep, bestaande uit de stuurgroepleden, bedrijven uit een ruimere regio en 
gemandateerde politici, die zorgt voor het draagvlak van de studie op grotere schaal.  
 
Momenteel is de studie in een eindfase aangekomen. Daarbij is een actieplan opgesteld met 
maatregelen die door de bedrijven getroffen moeten worden, maar ook met een duidelijke vraag 
naar de lokale overheden en de openbaar vervoersmaatschappijen om hun steentje bij te 
dragen. Gelet op de nauwe betrokkenheid van de stad bij de opmaak van het 
bedrijfvervoerplan, is het voorzien van de nodige kredieten voor infrastructurele herinrichtingen, 
ondersteuning op het vlak van vervoersmanagement en –organisatie, etcetera, een logisch 
gevolg. In de loop van 2002 en 2003 verwacht men dan ook daadwerkelijk resultaten van het 
bedrijfvervoerplan op het terrein te kunnen zien.  
 

Stap 4: intergemeentelijk partnership 
 
Door de regelmatige samenkomsten van de diverse buurgemeenten in het kader van het 
partnership met de scholen en met de bedrijven, groeit dan weer stilaan de overtuiging dat heel 
wat mobiliteitsproblemen niet binnen één gemeente op te lossen zijn. Op initiatief van de 
buurgemeenten Kasterlee, Dessel, Retie, Mol, Westerlo en Geel werd daarom aangedrongen 
bij het Vlaamse Gewest om een bovengemeentelijke mobiliteitsstudie op te starten. Het initiële 
samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, het Vlaams Gewest en de openbaar 
vervoermaatschappij, dat vanuit het Convenantenbeleid op gemeentelijk niveau werd 
aangereikt, wordt nu opnieuw overgenomen, maar dit keer met meerdere gemeenten samen. 
Voortgaand op de bevindingen van de diverse gemeentelijke mobiliteitsplannen zal getracht 
worden om tot een gemeenschappelijke visie te komen, en daadwerkelijke oplossingen aan te 
reiken op ruimtelijk en infrastructureel vlak en op het vlak van mobiliteitsmanagement.  
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Samen met de werkgroep werd door de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest 
een projectvoorstel opgemaakt rond de bovengemeentelijke mobiliteitsstudie, die de naam 
“Boven Netegebied” heeft meegekregen. Dit projectvoorstel gaat uit van een specificatie van de 
probleemstelling, het uitvoeren van de nodige bijkomende onderzoeken, om een gerichte 
oplossing voor het wegennetwerk op regionale schaal te kunnen aanbieden.  
In maart 2002 werd het projectvoorstel goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Mobiliteit. In 
de loop van de zomer van 2002 kan een studiebureau aangesteld worden, die samen met de 
intergemeentelijke werkgroep de studie zal opmaken.  
 
En wellicht zal deze bovengemeentelijke studie en haar actieplan op hun beurt opnieuw leiden 
tot nieuwe partnerships. De spiraal is immers goed op gang gekomen, en het einde ervan is 
nog niet in zicht…  
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