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Grensoverschrijdende buslijnen

OP VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE IVAN VERLEYEN, BEVOEGD VOOR
WEGEN EN WATERLOPEN EN MOBILITEIT, DEELT DE BESTENDIGE
DEPUTATIE HET VOLGENDE MEE :
Op 29 oktober 2002 had het provinciebestuur Oost-Vlaanderen overleg met de
vervoermaatschappij De Lijn over de problematiek van het grens-overschrijdend
busvervoer. Oost-Vlaams gedeputeerde Ivan Verleyen, bevoegd voor mobiliteit,
drukte zijn ongenoegen uit over de negatieve houding van de Nederlandse
vervoermaatschappij Connexion ten opzichte van de integratie van de vervoer- en
tariefsystemen aan beide kanten van de provinciegrens.
Connexion heeft op 1 september 2002 het contract met De Lijn verbroken voor de
lijn 19 Hulst-Antwerpen-Breda waardoor de klanten in Sint-Gillis-Waas geen
beroep meer kunnen doen op het vervoer via deze lijn. Voor De Lijn is het
momenteel budgettair onmogelijk een nieuwe en grensoverschrijdende lijn te
exploiteren waarop dezelfde voordelige tarieven gelden als voor de rest van het
Vlaamse net.
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen staat zeer sceptisch tegenover de afbouw
van grensoverschrijdend busvervoer, vooral omdat het provinciebestuur mee aan
de basis stond van de opstart van drie grensoverschrijdende buslijnen. Binnen het
Europees Economisch Samenwerkingsverband werden begin jaren 90 samen
met de provinciebesturen van Zeeland en West-Vlaanderen middelen
geïnvesteerd voor onderzoek en promotie van de lijnen Brugge-Breskens, GentTerneuzen en Hulst-Antwerpen-Breda.
Deze inspanningen dreigen nu verloren te gaan door de opdeling van Nederland
in 40 autonome vervoergebieden waarbinnen de privé-operatoren kostendekkend
moeten werken. Aangezien overheidssubsidies ontoereikend zijn om dit euvel op
te lossen, kan momenteel enkel gerekend worden op de goodwill van Connexion
om bijkomende haltes te bedienen, weliswaar met de toepassing van het

Nederlandse tarief.
Op vraag van Oost-Vlaamse gedeputeerde Ivan Verleyen en burgemeester van
Sint-Gillis-Waas Willy De Rudder, beloofde De Lijn voor Sint-Gillis-Waas extra
haltes aan te vragen voor lijn 19 van De Klinge.
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