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 Mechelen
bestaat uit 12 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Snellere en frequentere verbindingen op drukke lijnen. Op de belangrijkste knooppunten kan je gebruikmaken van een
(elektrische) deelfiets om de laatste kilometer(s) af te leggen.
Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Ook een aanbod van 		
deelfietsen zorgt daar voor een alternatief.
Het aanmoedigen van het gebruik van je eigen fiets.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
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e
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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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Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Kapelle-opden-Bos

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

