Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Aalst
bestaat uit 11 gemeenten die samen met de provincie en de Vlaamse overheid werken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie
voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Busverbindingen die frequenter rijden door de regio. Sommige verbindingen rijden om het uur, maar de meeste rijden om
de 30 of zelfs 15 minuten. In Aalst rijdt de nieuwe stadsbus elke 10 minuten.
Nieuwe verbindingen zoals een nieuwe lijn die Zele en Waasmunster verbindt met Wetteren en Hamme, een vaste verbinding
tussen Zele en Mere, en een vaste verbinding tussen het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis en het Station Aalst via Erembodegem
en het OLV Ziekenhuis.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus) waar er minder vraag is naar openbaar vervoer, en (elektrische) deelfietsen
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Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.
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Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle
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vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.
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Bereid je voor op
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uit Meldert heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Aalst.
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Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Aalst

Met Hoppinflex+ (bus)
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