wë investeren in bijkomende traminfrastructuur daar waar via objectivering de meerwaarde
duidelijk aantoonbaar ís. De MKBA-methodíek wordt toegepasL We richten ons hiervoor in het
bijzonder CIp congestiegevoelige gebieden in de Vlaamse Ruit. Het streekvervoer op het
basisnetwerk wordl verder versterkt en beter afgestemd op het spoorvervoer. We dringen er bij
de spoorwegen op Ëan te investeren in die gebieden die vandaag onvoldoende bediend worden.
Via cofinanciering en in overleg met de lokale besturen bouwen we vraaggestuurd laatavond- of
nachtnetten uit om in te spelen op hetvrijetijdsverkeer. Een gedifferentieerd tarief voor dít
specifiek aanbod wordt ingevoerd.
We realiseren een betere doorstromÍng'\roor het openbaar vervoer in overleg rfiet de betrokken
lekale besturen. De prioi'iteit gaat naar dichte vervoersassen {tram}ijnen, hoogfrequente lijnen) ín
de grootsteden en centrurnsteden die we met €en actieplan as p€r as aanpakken d.rn.v.
beprcefde maatregelen zoals verkeerslíchtenbeinvloeding en vrije beddingen. We realiseren dit
op hasis van een sarnenwerkingsengagefirent tussen De Lijn, AWV en de lokale besturen.
Bíj het vernieuwen van het tram- en bussenpark opteren we voor eigentijdse, integraal
loegankel§ke en milieuvriendelrjke voertuigen. Zo moedigen we de uitrol van LEZ-zones aan. Voor
innovaties ín het sntwikkelen van dergelijke voertuisen en hct, uÍtrollnn van proefprojecten m.b.t.
het gebruík van deze vsertuigËn werken we sàmen met dlv€rse beleidsdomeinen.

Eet geïnlegreerd openbaarvervoeràanbod vergt structureel overleg en informalie-uitwisselíng
tussen De Líjn en de NMBS, de regionale OV bedrijven eri de lokale besturen, De ramenwerking
tussen de ver"schillende openbare vervoersbedrijven in de verschillende regio's, in de
grensgebieden en mËt de buurlanden wordt v*rbeterd.
\Se versterken het openbaar vervoeraanbod door:
de volgende beslÍste investeringen prioritair uít te wËrken:
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tramlijn Hasselt-Maaslricht in samenwerking met Nederland
de tramtunnel in het kader van Ship
de drie prioritaire tramlijnen van het Brabantnet ringtr*m tus§Ën Jelte en Zav€ntËm.
BrusselAirpor[ - Brussel, Willebroek - Brussel
de vervanging van de kusttram
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