PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 mei 2015
Motie

Agenda nr. 13/2

Motie aan de heer Ben Weyts, Vlaams minister van
mobiliteit, en de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van
welzijn, in verband met de mobiliteit van de inwoners van de
provincie Antwerpen, inzonderheid van personen met
mobiliteitsbeperkingen, ingediend door mevrouw Mireille
Colson (N-VA), de heer Ivo Bollen (CD&V) en mevrouw
Greet Van Gool (sp.a). Goedkeuring.

Overwegende dat artikel 20 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
rechten van personen met een handicap stelt dat de Staten die Partij zijn bij het
Verdrag alle doeltreffende maatregelen moeten nemen om de persoonlijke
mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van
zelfstandigheid te waarborgen onder meer door de persoonlijke mobiliteit van
personen met een handicap te vergemakkelijken op de wijze en op het tijdstip
van hun keuze en tegen een betaalbare prijs;
Overwegende dat het decreet Basismobiliteit van de Vlaamse regering erin voorziet
dat iedereen die in een woongebied in Vlaanderen woont, recht heeft op een
minimumaanbod van geregeld vervoer en dat dit geregeld vervoer onder meer
betrekking heeft op de bedieningsfrequenties en de afstanden tot haltes van
geregeld vervoer;
Overwegende dat de provincie Antwerpen sinds 2013 inzet op een betaalbaar en
kwalitatief hoogstaand aangepast vervoer en omwille hiervan een provinciaal
impulsbeleid voert. De provincie wil komen tot een gebiedsdekkend
vervoersaanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking
- enerzijds door middel van het uitwerken van eigen initiatieven o.m. door het
opzetten van een klaverbladfinancieringsmodel rond aangepast vervoer;
- anderzijds door de uitbouw, in opdracht van de Vlaamse Regering, van het
Vlaamse proefproject “Mobiliteitscentrale Aangepast vervoer” (MAV),
waar de provincie Antwerpen sinds 2015 de coördinatierol opneemt;
Overwegende dat de mobiliteit van de inwoners van de provincie Antwerpen en
inzonderheid van mensen met mobiliteitsbeperkingen zoals ouderen en mensen
met een handicap niet in het gedrang mag komen;
BESLUIT:
Enig artikel:
De Antwerpse provincieraad vraagt aan de bevoegde Vlaamse Minister voor
Mobiliteit, de heer Weyts en Vlaams minister Jo Vandeurzen, bevoegd voor
Welzijn:

-

om blijvende aandacht te hebben voor de mobiliteit van kwetsbare groepen
zoals senioren en mensen met een handicap in de Provincie Antwerpen;

-

om in het kader van het regeerakkoord snel duidelijkheid te verschaffen
over de verdere taakstelling van de provincie zodat ze haar huidige
succesvolle werking rond aangepast vervoer inclusief haar rol in de MAV met
de daaraan gekoppelde middelen verder kan zetten;

-

om met spoed de proefprojecten MAV (die aflopen op 30 juni 2015) te
verlengen en in dat kader ook een antwoord te geven op de vragen gesteld
in de interprovinciale nota betreffende de MAV’s, onder meer over de
verdere uitbouw van de MAV en de rol van de provincies daarin.
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