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Het Vlaams Parlement,

– gehoord het op 22 januari 2014 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over
De Lijn;
– gehoord het antwoord van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare
Werken en Mobiliteit;
– overwegende dat:
1° de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) scherpe
kritiek formuleerde op het mobiliteitsbeleid in dit land;
2° de OESO onder meer het prijszettingsbeleid van De Lijn bekritiseerde;
3° de toepassing van het decreet Basismobiliteit Vlaanderen veel tientallen miljoenen
euro’s kostte;
4° ook het decreet Basismobiliteit geen oplossing kon bieden voor de congestieproblematiek en het woon-werkverkeer naar bijvoorbeeld industrieterreinen;
5° De Lijn in zijn memorandum de afschaffing van het gratisverhaal bepleit, maar
tegelijk ook extra financiële middelen vraagt;
6° De Lijn in gebreke blijft met betrekking tot de samenwerking en het overleg met de
gemeenten;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° een einde te maken aan het gratisverhaal in het openbaar vervoer;
2° geen extra middelen te voorzien voor De Lijn zonder dat er een meerwaarde wordt
gecreëerd en een bijdrage wordt geboden aan de oplossing van de congestieproblemen in Vlaanderen;
3° De Lijn aan te zetten tot meer en beter overleg met de lokale overheden;
4° ervoor te zorgen dat De Lijn een openbaarvervoersaanbod ontwikkelt, niet enkel
waar de meeste winsten te boeken vallen, maar op maat van elke Vlaming.
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