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 Gent
bestaat uit 23 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Een busnetwerk dat beter is afgestemd op het treinnet, met snellere en frequentere bussen tussen de kernen tijdens 		
weekdagen, ’s avonds en in het weekend.
Een nieuw stedelijk bus- en tramnet met snellere en frequentere verbindingen, waarbij de meeste lijnen rijden tot
na middernacht. Met een sterke bediening van knooppunten zoals Sint-Pietersstation, Zuid, Dampoort en Rabot.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) waar er minder vraag is naar openbaar vervoer, en de inzet van
deelfietsen en -wagens voor het faciliteren van voor- en natransport.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
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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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Dienstencentrum

Station
Landegem

Station Gent
Sint-Pieters

Kantoor

uit Poesele werkt op de
Rooigemlaan in Gent.
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uit MerelbekeFlora heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij
haar vriendin in
Kwatrecht.
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Anna

Thuis in
Merelbeke-Flora

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Kwatrecht

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

