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MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

Voorwoord

Hoe kwam het project er?

Hoe werd het project door de projectcoördinator ervaren?

Zoals dikwijls het geval is, is ook het project MOBIKA het resultaat van een toevallige
ontmoeting: de mobiliteitsproblematiek en de veiligheid in het dorpscentrum van
Arendonk was een gespreksonderwerp tussen leden van het gemeentebestuur en
een projectmanager van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) die tezamen
aanwezig waren op een receptie.

De tijd dat Arendonk een eenvoudig plattelands dorp was in de grensstreek
ligt ver achter ons. Arendonk is uitgegroeid tot een economische pool met een
industriegebied dat meer dan duizend mensen te werk stelt. Vanuit Nederland zijn
wij de toegangspoort naar Vlaanderen geworden.

Arendonk had een mobiliteitsprobleem en het VIM was, als steeds, op zoek naar
nieuwe, ditmaal liefst internationale, projecten.
De doelstelling van het VIM is de duurzame mobiliteit te bevorderen. Dit gebeurt door
samen met (grote en kleine) bedrijven en lokale overheden innovatieve projecten uit
te voeren.
De koppen werden bij mekaar gestoken. De mogelijke stakeholders werden opgelijst.
Het project werd opgestart.
Als projectnaam werd gekozen voor MOBIKA, wat staat voor Mobiliteit Kempen
Arendonk, dit omdat ondertussen gebleken was dat de gemeenten over de grens ook
betrokken partij waren.

Wim Sneyers
ACMS bvba
Communicatie & Coördinatie

Om verdere economische ontwikkeling te bevorderen werd in Arendonk de jongste
jaren sterk geïnvesteerd in mobiliteit.
Het Mobikaproject was mede stimulans om de veiligheid van de toegang naar het
industriepark te verbeteren. Evens werd de mobiliteitssituatie in het centrum van de
gemeente verbeterd en ontlast door de bouw van een nieuwe op- en afrittencomplex
in Hapert.
Door Mobika werd de parallelle grensoverschrijdende aanpak van het parkmanagement
in zowel de Hoge Mauw in Arendonk als in het Kempische bedrijvenpark in Hapert in
gang gezet. Dit leidde niet alleen tot een boost in het parkmanagement maar ook in
de communicatie tussen de bedrijven die in de toekomst alleen maar kan toenemen.
Naast een oplossing voor die projectelementen die rechtstreeks door Interreg worden
gesubsidieerd, zorgt Mobika ook nog mede voor de realisatie van enkele andere
projectonderdelen als: de vrachtwagenparkings in Hapert en op de grensovergang in
Postel, maar vooral voor de nieuwe rechtstreekse aansluiting op de parallelweg van
de E34 van de industriezone Hoge Mauw voor het verkeer richting Antwerpen.
Wij kunnen als gemeente met voldoening terugkijken op de samenwerking die via
Mobika tot stand kwam. Voldoening die nog eens materieel wordt verzilverd zodra de
beloofde subsidie zal zijn uitbetaald.

Wim Sneyers

Kristof Hendrickx
Burgemeester Arendonk

Kristof Hendrickx
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Colofon en bedrijfsgegevens

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

				

Fax +32 3 240 69 29
Email: info@grensregio.eu
Project managers :					
Ger Becker
ger.becker@gresregio.eu
Marjolein Salens
marjolein.salens@grensregio.eu
Fleur van Overmeeren
fleur.vanovermeren@grensregio.eu
Peter Moedijk
peter.moerdijk@grensregio.eu

Stefaan Buelens
stefaan.buelens@grensregio.eu

projectpartners -en deelnemers
Projectpartners

Kempisch Logistiek Centrum

Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Gemeente Arendonk

Adres:	Diamantweg 64
5527 LC Hapert (Nederland)
Tel: 0031 497 339 773
Email: edwin@vdhtransport.eu

Adres:	Wetenschapspark 13
3590 Diepenbeek
tel: 0032 11 246000
Email: info@vim.be

Verantwoordelijke vrachtwagenparking:

Diensthoofd:

Adres:

Vrijheid 29
2370 Arendonk (België)
Tel: 00 32 14 40 90 60
Fax: 00 32 14 67 88 58
Email: info@arendonk.be

Burgemeester:

tot 31/12/2013
Ernest Buijs
vanaf 1/01/2014
Kristof Hendrickx

Secretaris:
Hoofd technische dienst:

Kris Wouters
Paul Van Der Veken

Ambtenaar Mobiliteit en Noodplanning:	Dirk Sterckx

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen (IOK)
Adres:

Directeur:

Antwerpseweg 1
2440 Geel (België)
Tel : 0032 14 58 09 91
Fax: 0032 14 58 97 22
Email: info@iok.be

Consultant:

Edwin De Laat
Hans Van Steensel

Kempisch Bedrijven Park (KBP)
Adres:	Diamantweg
5527 JC Hapert
Postbus 11
5530 AA Bladel
Tel: 00 31 497 361694
Email: info@kempischbedrijvenpark.com
Directeur:

Piet Tulner

Parkmanagement:

Hetty Maas

Agentschap Wegen en Verkeer

Kris Vreys

Parkmanager:	Dimitri Deiteren

Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen
tel: 0032 3 224 68 11
fax: 0032 3 224 68 81
Email: wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Diensthoofd:
Dienstkringingenieur:

Projectmanager:

Marleen Bellen

Deelnemers Klankbord en Themawerkgroepen

Projectdeelnemers

Adres:

Nicole Van Doninck

ir Laurens Hermans
ir Mustafa Aktas

Erasmus University

prof. Dr. Jo van Nunen †

Rotterdam School of Management

drs. Marja Roza

Technische universiteit Delft

dr.Victor Scholten

Ministerie van Binnenlandse Zaken
van België

Jeroen De Stercke

Diensthoofd federale Wegpolitie Antwerpen	Wim Redig
Politiezone regio Turnhout
Korpschef:	Roger Leys
Commissaris:	Ronny Hermans
Christiaan Stuyck
Jacques Struys
Secure Lane / CrimiNee
Hoofdcommissaris:
Petra Van Den Ende
Transport en Logistiek Nederland

Hélène Minderman

Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen
Algemeen beleid:
Mobiliteit coördinator:
Afdeling elektro mechanica

Yves Rubens
Frank Leys
ir Ben Helsen
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Probleemstelling
De basis van het project Mobika ligt bij de verkeersonveiligheid
zowel in het centrum van Arendonk als aan de in- en uitrit van
het bedrijventerrein Hoge Mauw op de N118.
De verkeersstroom in het centrum van Arendonk werd zwaar
belast door het doorgaande vrachtwagenverkeer dat van
over de grens vanuit de bedrijventerreinen van Reusel en
Bladel via Arendonk zijn snelste weg vond naar de E34
in de richting van Antwerpen. Dit zorgde niet alleen voor
regelmatige verkeersopstroppingen maar ook voor onveilige
situaties.
Als maatregel tegen deze problematiek had het
gemeentebestuur van Arendonk een tonnenmaatbegrenzing
ingesteld voor dit grensoverschrijdend verkeer. Deze
maatregel wekte uiteraard behoorlijk wat wrevel op in de
gemeenten over de grens.
Ook het kruispunt aan de in- en uitrit van het bedrijventerrein
Hoge Mauw was aanleiding tot gevaarlijke verkeerssituaties.
Vooral op de spitsuren had dit filevorming tot gevolg.
Door het dubelrichting fietspad, dat langs de N118
aan de inritkant van de bedrijvenzone ligt, werd deze
situatie er alleen maar erger op . Het verkeer dat van het
bedrijventerrein kwam moest een bocht van 180° maken
vooraleer het op de N118 kon rijden. Bij dit manoeuvre
moest dan zowel gelet worden op het doorgaand verkeer
van de N118, dat tot op het laatste ogenblik verborgen bleef
achter de brug van de verkeerswisselaar, als op de mogelijke
fietsers die uit de twee richtingen konden komen.
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Aan Belgische kant
Aansluitend bij deze veiligheidsproblematiek was het
parkmanagement van het bedrijventerrein Hoge Mauw, met
alle randactiviteiten en invloeden, sterk aan een nieuwe
aanpak toe. Doordat de bedrijvenzone werd uitgebreid kwam
dit onderdeel nog meer in het vizier.

Figuur 2 Oude toegangsweg Industriezone Hoge Mauw

Figuur 1 Grondplan oude toegang industriezone Hoge Mauw
Bestaande toegang bedrijventerrein Hoge Mauw

Probleemstelling
De Provinciale weg N284 tussen Reusel en Eindhoven, werd
teveel gebruikt voor zwaar doorgaand verkeer. Een downgraden
van deze baan drong zich op zodat omwonenden niet langer de
hinder ondervonden van het zware doorgaande verkeer.
In de dorpskommen van Bladel, Reuzel en Hapert waren nog
een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Deze zorgden
ook voor overlast bij de bewoners. De grootste overlast kwam
hierbij van enkele grote transportbedrijven.
De eerste oprit op Nederlands grondgebied lag in Eersel,
op meer dan 15.00 km van de grens. Voor het verkeer dat
richting België moest, was dit, vanuit Reusel en Bladel, zeer
ver omrijden. Een nieuwe verkeerswisselaar halverwege de
grens en deze in Eersel was wenselijk.

Aan NEDERLANDSE kant
De transportfirma’s die, quasi zonevreemd , gevestigd
waren in de bebouwde kommen van de gemeenten,
waren geïnteresseerd zich op deze locatie te vestigen.
Hun bedoeling was een volledig service center te bouwen
voor zowel eigen, als toeleverende en mogelijk vreemde
vrachtwagens die langs de A67/ E34 rijden. Aan dit center
zou zelfs een beveiligde parking voor vrachtwagens worden
voorzien.
Figuur 3 Situatie Bladel N284 / A67

In de gemeenten langs de grens was er nood aan
bijkomende industriegrond. De gemeenten Reusel-De
Mierden, Bladel, Bergeijk en Eersel hadden hierover samen
gezeten en wilden daarvoor het Kempisch Bedrijven Park
(KBP) oprichten om een gezamenlijk bedrijvenpark te
ontwikkelen. Zij kwamen hierbij uit op een locatie in de
gemeente Hapert langs de E34/A67.

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA
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Beschrijving van de organisatie met de stakeholders en hun actoren:
Het initiatief voor het project MOBIKA werd genomen door de
Gemeente Arendonk samen met het VIM.
Voor onteigening, ontwerp en uitvoering van de uitbreiding van
de bedrijvenzone deed de Gemeente Arendonk beroep op de
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
(I O K).
Voor de aansluitingen op de N118 en de E34 langs Belgische
kant was de medewerking van de beheerder van deze wegen,
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), nodig.
De Nederlandse gemeenten Reusel- De Mierden, Bergeijk,
Eersel en Bladel hadden zich verenigd in het Kempens
Bedrijven Park (KBP) voor het uitwerken van het nieuw
bedrijventerrein in de deelgemeente Hapert.
Op dit bedrijventerrein zou niet alleen plaats komen voor een
groot aantal nieuwe bedrijven, de zonevreemde bedrijven
die zich in de gemeenten bevonden zouden ook op dit
bedrijventerrein terecht kunnen. Hierdoor kon er binnen de
gemeenten nieuwe ruimte vrijgemaakt worden voor andere
initiatieven: woning, park, recreatie.
De transportbedrijven: zoals Daris, van der Heijden en van
Dingenen kwamen hier het eerst in het vizier. Deze drie
bedrijven hadden zich, samen met de firma Schippers,
verenigd in het Kempens Logistiek Centrum (KLC).

Om een juist beeld te krijgen van wie van de organismen aan
het project deelnam, maakten wij een klein organogram van
elke stakeholder:
Gemeente Arendonk: http://www.arendonk.be/
Van aanvang project tot 31/12/2013:

Burgemeester
Ernest Buijs
Gemeente
Arendonk

Secretaris
Kris Wouters

Schepen van Openbare
Werken mobiliteit
Wim Hendrickx
Mobiliteitsambtenaar
Dirk Sterckx
Hoofd technische dienst
Paul Van Der Veken

Vanaf 01/01/2014:

Burgemeester
Kristof Hendrickx
Gemeente
arendonk

Secretaris
Kris Wouters

Schepen van Openbare
Werken mobiliteit
Luc Bouwen
Mobiliteitsambtenaar
Dirk Sterckx
Hoofd technische dienst
Paul Van Der Veken

6

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

Kempisch bedrijvenpark:
http://www.kempischbedrijvenpark.com/home

Kempisch Logistiek Centrum:
http://www.kempischlogistiekcentrum.nl/?p=welkom
Van der Heijden
Transport
& Logistiek

Gemeente
Reusel
- De Mierden

Gemeente
Bergeijk

Gemeente
Eersel

KBP

(Kempisch Bedrijven
Park)

Directeur
Piet Tulner

directie
Schippers
Participaties
Holland bv

KLC

Daris Expeditie

(Kempisch Logistiek
Centrum)

Project- en
procesmanagement
Vansteensel
consultants
Hans Vansteensel

Schippers Bladel
financiele controller
Marcel Dresen

Gemeente
BLADEL
Vlaams gewest

activiteit

Agentschap Wegen en Verkeer:
http://www.wegenenverkeer.be/
Beleidsdomein
Mobiliteit en
Openbare Werken

Departement
Mobiliteit en
Openbare Werken

Mobiliteits
en verkeers
problematiek

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen IOK:
http://www.iok.be/

Afdeling Beleid
Mobiliteit en
Verkeersveiligheid

Uitbating
Stafdienst

Agentschap Wegen
en Verkeer

IOK
Raad van bestuur

Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid
Antwerpen

Frank Leys
Yves Rubens
Tom De Bruyn

Infrastructuur
Afdeling Wegen
en Verkeer
Antwerpen

Directie
Kris Vreys
Parkmanagement
Dimitri Deiteren

Directie
ir Laurens Herman
ir Mustafa Aktas
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Uitwerken project:
1. Hoofdingang bedrijventerrein Hoge Mauw: Z3
Het bestaande bedrijventerrein wordt uitgebreid en er
wordt een nieuwe hoofdingang voorzien.
	De inplanting van de toegang moet buiten de invloed zone
van de oprit van de nummer 26 komen zodat het verkeer
veiliger en gemakkelijker van en naar het bedrijventerrein
kan rijden.
2.	Dubbel richting fietspad langs de N118: Z2
Een ontdubbeling van het bestaande fietspad langs de
N118 aan beide zijden van de weg. Dit leidt tot meer
comfort voor de fietsers.
Bijkomend zou door het fietspad tussen Retie en
Arendonk, over de volledige lengte langs weerszijde van
de weg aan te leggen, de misleiding worden opgeheven
van de voertuigen die de bedrijvenzone verlaten of
binnenrijden, en die er dikwijls geen rekening mee houden
dat er fietsers vanuit twee richtingen kunnen komen.
3.	De verbinding van de bedrijven zone met de parallelweg
langs de E34: Z4
	De afrit Nr. 26 van de E34 heeft in de richting van
Eindhoven, aan weerszijden van de autostrade, een zeer
lange parallel weg. Hierop kan rechtstreeks vanuit het
bedrijventerrein Hoge Mauw een verbinding gemaakt in de
richting van Antwerpen.
Het rechtstreeks afleiden van de voertuigen vanuit de
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Alhoewel initieel werd uitgegaan van de pure mobiliteit en veiligheid, kwamen uit
de besprekingen van de stakeholders nog een aantal bijkomende elementen voor
het project naar voor die elk op zich verwant waren en duidelijk aandacht vroegen.
Op die manier kwam de onderstaande oplijsting tot stand. De verschillende
projectonderdelen werden visueel voorgesteld op de kaart.

bedrijvenzone naar de autostrade E34 zal leiden tot een
serieus ontlasting van de N118.
4. Herinrichten van het dorpscentrum in Arendonk: Z1
Het volledig heraanleggen van de dorpskom van
Arendonk. Het invoeren van een enkel richting in de
dorpskern en het rond het centrum leiden van het
doorgaande verkeer.
5. Het aanleggen van een beveiligde vrachtwagenparking
op de grensovergang in Postel: Z5
Het heraanleggen, door AWV, van de zone van het vroegere
douanekantoor op de grensovergang. Het voorzien en
exploiteren van een deel van deze zone voor het beveiligd
en gecontroleerd parkeren van vrachtwagens. Hier wordt
gemikt op het Europees niveau 2.
6.	Aanleg van een nieuw bedrijvenpark op het grondgebied
Hapert door KBP: Z7
	De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de
Mierden namen het initiatief om KBP op te richten. KBP
staat voor het Kempens Bedrijven Park, doelstelling is op
een zone in Hapert een bedrijventerrein te ontwikkelen dat
verdere industriële expansie van de gemeentes toelaat.
7.	Aanleg van een nieuwe verkeerswisselaar op de
E34 A67 ter hoogte van Hapert, tussen de grens en
verkeerswisselaar nr 32 Eersel: Z9

	Deels om de mogelijkheid te hebben het verkeer van het
nieuwe bedrijvenpark KBP rechtstreeks naar de E 34/
A67 te sturen, maar ook om het zware verkeer van de
gemeenten Bladel en Hapert niet langer over de N248 te
laten rijden, werd met Rijkswaterstaat een akkoord bereikt
om een nieuwe verkeerswisselaar te bouwen in Hapert,
halverwege de afstand tussen de grens en de bestaande
afrit in Eersel.
8. Aanleggen van een beveiligde vrachtwagenparking: Z8
	Om de vrachtwagens die het logistiek centrum van KLC
aan doen, maar ook voor vrachtwagens die met een
waardevolle lading over de E34/A67 rijden, toe te laten
op een veilige manier te parkeren, wordt een beveiligde
parking van hoog niveau (Europees niveau 4) aangelegd.
Het Kempisch Logistiek Centrum wil aansluitend aan de
uitbouw van de logistieke ruimte en het service centrum
deze beveiligde parking voor vrachtwagens aanleggen.
9.	Grensoverschrijdend parkmanagement:

Z6 - Z11

	Omwille van de synergie en ook omwille van het bekomen
van een eenduidige visuele aanpak wordt besloten
het parkmanagement van KBP en van de Hoge Mauw
gezamenlijk en parallel grensoverschrijdend aan te
pakken.
Ten einde het Interreg dossier niet administratief te bezwaren,
werden de projectonderdelen die zonder Interreg subsidie
uitgevoerd worden, apart behandeld.

visuele voorstelling projectonderdelen

Figuur 4 Overzicht projectonderdelen MOBIKA

Z1

buiten Interreg

Z3

binnen Interreg

Z6

parkmanagement binnen Interreg

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA

9

OMSCHRIJVING projectonderdelen
Omschrijving projectonderdelen van het door Interreg IV gesubsidieerd project.(om misverstanden of verwarring te vermijden
werd hier de nummering van het aanvraagdocument behouden)

1. Beveiligde vrachtwagenparking KLC
Geschiedenis
Door de gemeenten Bergeijk, Reusel-De Mierden, Bladel
en Eersel was een samenwerkingsakkoord gesloten voor
de oprichting van een juridische entiteit met als doel de
inrichting en de exploitatie van een bedrijvenpark dat zich
situeerde in Hapert-Zuid. Als naam werd gekozen voor
Kempisch Bedrijvenpark (KBP). Hiervoor werd een terrein van
175 ha verworven en ingericht. Daardoor kwamen 69 ha via
kavels ter beschikking voor de industrie.1
Voor de ontsluiting van het bedrijvenpark werd, samen met
Provincie en Rijkswaterstaat, de toelating bekomen voor
een nieuwe op- en afrit op de A67(E34). Hierdoor kon via
de hoofdweg van het bedrijvenpark een nieuwe verbinding
gemaakt worden met de Provinciale weg N284. Dit leidde tot
een sterke verbetering van de mobiliteit rond Bladel.
De transportbedrijven Van der Heijden Transport & Logistiek
bv en Daris Expeditie bv, samen met Schippers Bladel bv
vatten het plan tot samenwerking op onder de vorm van
het Kempisch Logistiek Centrum bv. Met KLC wilden zij een
logistiek platform realiseren op het nieuwe bedrijventerrein
van KBP. De Kempisch Logistiek Centrum bv wordt daarvoor
opgericht op 13 maart 2012.
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Naast de logistieke faciliteiten voor de opslag en
behandeling van goederen, zou ook ruimte gemaakt worden
voor een service centrum voor vrachtwagens, een tankstation
en een restaurant/bistro waar de vrachtwagenchauffeurs
konden verpozen, eten en zich verzorgen.
Als transportfirma onderkenden zij de problematiek van
het parkeren van vrachtwagens langs de autowegen.
Wetende dat de A67 / E34 de snelweg met de hoogste
vrachtwagenintensiteit is van Nederland, werd samen
met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Oost
Brabant, KBP, Group4Securicor en TVM verzekeringen reeds
in maart 2008 de opdracht gegeven een studie te maken over
het inrichten van een beveiligde parking voor vrachtwagens
op de nieuwe locatie. De studie werd verricht door prof. Dr
J. van Nunen† en Drs. M. Roza van de Rotterdam School of
Management, Erasmus University samen met Dr. V. Scholten
van de Technische Universiteit Delft. Zij is gepubliceerd in
een lijvig rapport2.
Voor de realisatie van de beveiligde parking werd bijkomend
aan de locatie voor de logistiek een terrein aangekocht van
1.2 ha(3).

1

Bijlage 1.1 + 1.2	Overzichtsplan KBP: Bijlage 1.1. Overzichtsplan Kempisch Bedrijven Park KBP.pdf + Bijlage 1.2. Overzichtsfoto KLC.pdf

2

Bijlage 2	Rapport veilig parkeren langs de A 67, Rotterdam School of Management, Erasmus University:
Bijlage 2 Rapport EUR KBP mrt 08.pdf

3

Bijlage 3

Grondplan beveiligde parking: Bijlage 3 CivilSupport Overzichtstekening KLC.pdf

Keuzemogelijkheden
De locatie van de beveiligde vrachtwagenparking op het
KBP was ideaal door de uitstekende ligging ten opzichte van
zowel de haven van Antwerpen als van Rotterdam, zeker van
zodra in de toekomst met zogenaamde “time-slots” wordt
gewerkt. Op dat ogenblik kan de parking eveneens als ideale
wachtlocatie fungeren.
Zoals blijkt uit het bovenvermeld rapport is de uitbating
van de parking slechts haalbaar mits een deelname van de
overheid in de aanlegkosten.
Daarvoor werden er door de consultant ( Van Steensel
Consultants www.vansteenselconsultants.nl ), die door KLC
was aangesteld voor het project- en procesmanagement,
verschillende scenario’s uitgedacht, nagetrokken en
uitgewerkt. Het feit dat reeds in 2006 werd gestart
en finaal pas in 2013 werd afgerond, getuigt van de
moeilijkheidsgraad van het vinden van een gepaste
oplossing.

Uit het rapport kon worden opgemaakt dat voor de
realisatie een totaal bedrag van om en bij de 3 miljoen
Euro noodzakelijk zou zijn. KLC wilde hiervan 2/3 voor haar
rekening nemen maar de rest diende wel elders gevonden.
Verschillende mogelijkheden werden uitgewerkt. Door het in
laatste instantie wegvallen van de subsidiering van de Regio
Eindhoven werd een oplossing gevonden in twee trappen:
de totale infrastructuur (verhardingen) zou direct worden
uitgevoerd, maar bij aanvang zou slechts een beveiligde
parking voor 40 vrachtwagens worden uitgerust, de overige
80 parkings zouden voor 3 jaar worden afgehuurd door
Rijkswaterstaat.

Op die manier werd er direct een oplossing gevonden voor het
tekort aan parkeerruimte langs de A67/E34 en kon het project
op termijn in zijn oorspronkelijk opzet worden uitgevoerd,
zijnde een beveiligde parking voor 120 vrachtwagens

Figuur 5 Parking KLC door Rijkswaterstaat gehuurd

Er werd hiervoor zowel beroep gedaan op mogelijke private
partners (TVM verzekeringen, Transport en Logistiek
Nederland, Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing,
Group4Securicor,…) als op partners uit de publieke sfeer
(provincie Noord-Brabant, Kempisch Bedrijven Park, Regio
Eindhoven, Ministerie van Economische zaken, Verkeer en
Waterstaat, Interreg ).
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Figuur 6 Overzicht beveiligde parking KLC
VERVOLG: 1. Beveiligde vrachtwagenparking KLC

Uitwerking
Door Van Steensel Consultants bv wordt het programma
van eisen opgemaakt voor de directievoering van de
engineeringswerken van het logistieke centrum.
Op 9 maart 2012 worden een aantal studiebureaus
aangeschreven met de vraag tot kandidatuurstelling en
inschrijving voor de directievoering van de infrastructuur
werken voor het KLC project.
De aanbesteding vindt plaats op 26 maart 2012. Na
bevraging van en onderhandeling met de kandidaten, wordt
op 17 september de opdracht voor de engineering van het
Kempisch Logistiek Centrum aan Civil Support uit Goirle
gegeven.

12
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Figuur 7 Toegang beveiligde parking KLC

Op hun beurt werkt Civil Support bv een programma van
eisen uit voor de infrastructuurwerken. Zij maken een bestek
en plannen op voor de aanbesteding van de werken en
nodigen een achttal aannemers uit voor een bieding.
Op 6 september 2014 wordt de aanbesteding voor de werken
gehouden. Als laagste regelmatige inschrijver komt Liebregts
bv uit Middelbeers uit de bus.
Na gunning start dit bedrijf met de infrastructuurwerken
in de loop van september 2012 om het te beëindigen in
augustus 2013. De oplevering heeft plaats in september
2013.

Door Civil Support wordt in eerste instantie een programma
van eisen voor de beveiliging uitgeschreven. Het
programmaonderdeel software en web applicaties eiste
echter een uitgebreide supplementaire kennis, vooral van
de specialistische en zeer dynamische frontline technologie,
zodat snel duidelijk wordt dat men hier met een uiterst
gespecialiseerde materie te maken heeft. Daarom wordt
door KLC beslist beroep te doen op Empuls Adviesgroep uit
Best. Dit bedrijf heeft het programma van eisen bijgesteld
zodat naadloos aansluiting kon worden gevonden bij de door
Europa gevraagde criteria voor het beveiligingsniveau van
Label 4.

De doelstelling van KLC is een parking aan te leggen van
het niveau 4 zoals aangegeven in de Europese richtlijnen ter
zake.4

Figuur 8 Toegangscontroles

Na uitgebreid onderzoek van de certificeringsinstelling,
Atlantis International Services uit Waterloo, werd het
certificaat op 1/11/2013 toegekend.5
Het in de markt zetten van de uitbating van het restaurant
en de faciliteiten voor de truckchauffeurs moet het gebruik
van de parking in de toekomst ten goede komen.
Het feit dat tijdelijk gratis kan geparkeerd worden op het
terrein dat door Rijkswaterstaat wordt afgehuurd, gekoppeld
aan het onrechtstreeks toch gecontroleerd zijn door de
aanwezigheid van de camera’s op de beveiligde parking,
maakt dat de vrachtwagenchauffeurs nog steeds maar
sporadisch van de beveiligde parking gebruik maken.
Zodra de restaurantformule in de markt is gezet zal
een gerichte reclamecampagne allicht zorgen voor de
vooropgestelde gebruikscijfers.

4

Bijlage 4.1 + 4.2 + 4.3 Bijlage 4.1 LABEL European Truck Park Area Certification.htm + Bijlage 4.2 Press_Release_Truck_Parkings_Annex1_categories_LABEL
+ Bijlage 4.3 Europa is klaar om de veiligheid van vrachtwagenparkings te verbeteren Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.htm

5

Bijlage 5

Veiligheidslabel Beveiligde vrachtwagen parking: Bijlage 5 Certificaat level 4 2014.pdf
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2. Nieuwe toegang bedrijventerrein
Geschiedenis
De toegang tot het bedrijventerrein Hoge Mauw situeerde
zich pal aan de voet van de helling van de brug van de
afrit 26 van de E34. Naast deze voor onveilige toestanden
zorgende situatie diende het verkeer nog eens een bocht van
180° te maken om de toegangsweg naar de bedrijvenzone
op te reiden. (zie situatieplan en foto 9)6. Voornamelijk voor
vrachtwagens was dit een ongewenste situatie met een groot
risico op dode hoek ongevallen.

Figuur 9 Verkeerssituatie aan oude toegang Bedrijventerrein Hoge Mauw

14
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Op 24.11.2008 werd het RUP7 voor de uitbreiding van
het bedrijvenpark Hoge Mauw door het gemeentebestuur
goedgekeurd. Tijdens het openbaar onderzoek werden
verschillende bezwaarschriften ingediend. Het oorspronkelijk
RUP-voorstel werd maximaal aan deze verzuchtingen
aangepast. Dit resulteerde in verschillende groenschermen in
de uitbreidingszone.
De uitbreiding van het bedrijventerrein gaf de mogelijkheid
een nieuwe toegangsweg te bouwen op de N118. Dit zou
een sterke verbetering van de verkeerssituatie met zich mee
brengen.

Bijkomend werd uitgekeken om het dubbelrichting fietspad,
dat steeds door al het in- en uitrijdend verkeer naar de
bedrijvenzone moest gekruist worden, te ontdubbelen.
Hierdoor zou het verkeer in de toekomst alleen rekening
moeten houden met fietsers uit één richting.
Om de verkeersstroom op de N118, meestal vrachtverkeer,
richting Antwerpen sterk te beperken werd de vraag geopperd
een rechtstreekse verbinding te maken met de bestaande
parallelweg langs de autoweg E34.

6

Bijlage 6

Bijlage 6 situatie Oude toegangsweg bedrijvenzone Punt 6.docx

7

Bijlage 7.1 + 7.2

Indeling werken Hoge Mauw: Bijlage 7.1 Arendonk Hoge Mauw RUP.pdf
+ Bijlage 7.2 Arendonk Hoge Mouw1 RUP.pdf

Figuur 10 Computersimulatie van de nieuwe toegang naar het bedrijventerrein Hoge Mauw
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VERVOLG: 2. Nieuwe toegang bedrijventerrein

Keuzemogelijkheden
Om het nieuwe kruispunt tussen N118 en de industriezone
met maximale veiligheid te concipiëren werden de
verkeersstromen in kaart gebracht. In samenspraak tussen
AWV, IOK en de gemeente Arendonk werd het kruispunt
uitgetekend. In aanvang werd afgezien van het plaatsen van
verkeerslichten. De mogelijkheid om deze in de toekomst te
plaatsen werd echter wel dadelijk meegenomen indien er
files op de bedrijvenzone zouden ontstaan.

Uitwerking
IOK werd eigenaar van alle gronden medio 2010 ten gevolge
van minnelijke aankopen en onteigening van de resterende
percelen. Parallel werd gestart met de nodige opmetingen in
functie van de voorbereiding van het technisch dossier van
de infrastructuurwerken.
Na de grondverwerving is de eerste stap in de ontwikkeling
van een bedrijventerrein het uitvoeren van een archeologisch
vooronderzoek d.m.v. boringen. Dit vond plaats begin 2012
en resulteerde midden 2012, tegen de verwachtingen in,
in de opstart van een bijkomend archeologisch boor- en
proefsleuvenonderzoek tot einde 2012.8

Figuur 12 Bedrijventerrein Hoge Mauw:
Graven proefsleuven Archeologisch onderzoek

Figuur 13 Bedrijventerrein Hoge Mauw: Grondwerken

8

Figuur 11 Grondplan kruispunt N118 / Nieuwe toegangsweg Hoge Mauw
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Bijlage 8.1 + 8.2

Grondplan uitbreiding: Bijlage 8 Grondplan
toegangsweg Industriezone Hoge Mauw.pdf +
Bedrijvenzone: Bijlage 8.2 Kruispunt N118 - Nieuwe
toegangsweg.docx

De bouwvergunning werd ingediend op 25 juli 2012 en
werd op 20 december 2012 verkregen. Het ontwerp van
de infrastructuurwerken voor de nieuwe hoofdontsluiting,
aansluiting op de N118 en de vrachtwagenparking op Hoge
Mauw werd goedgekeurd op Raad van Bestuur van IOK op 16
oktober 2012 .
De openbare aanbesteding vond plaats op 21 februari 2013
met de firma Ambaro uit Kasterlee als hoofdaannemer.

Het aanvangsbevel voor de start van de werken werd gegeven
op 1 juni 2013. Meteen werd gestart met de grondwerken in
functie van de nieuwe hoofdtoegang. Einde 2013 waren de
werken grotendeels beëindigd met een voorlopige oplevering
van werken op 19 februari 2014 tot gevolg.
Vanaf dan konden bedrijven hun bouwvergunning krijgen.
In juni 2014 zijn dan ook de eerste bedrijven gestart met de
oprichting van hun bedrijfsgebouw.

Figuur 14 Werfborden nieuwe toegangsweg Hoge Mauw

Figuur 15 Bedrijventerrein Hoge Mauw: Nieuwe toegangsweg
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3. Grensoverschrijdend parkmanagement
(BTH: bedrijven terreinen management)
In het kader van MOBIKA werd vastgesteld dat de
bedrijventerreinen Hoge Mauw en Kempisch Bedrijvenpark
(KBP) te kampen hadden met een mobiliteitsprobleem.
Hoge Mauw omwille van de onveilige toegangsweg en KBP
omwille van de gebrekkige bereikbaarheid. Voor Hoge Mauw
werd dit opgelost door een nieuwe hoofdtoegang en KBP
verkreeg een rechtstreekse afrit op de E34/A67. Vanuit deze
mobiliteitsuitdagingen leerden beide bedrijventerreinen
elkaar kennen en vermits beide terreinen zich verder
wilde verdiepen in parkmanagement, was het logisch
om rond parkmanagement samen te werken, en aldus
grensoverschrijdend parkmanagement op te zetten. Vooral
voor de bedrijvenzone Hoge Mauw was dit interessant,
aangezien zij het parkmanagement nog moesten opstarten.
Daar waar de bedrijven op KBP gekend waren door
het bestuur, was dit niet het geval bij Hoge Mauw. Na
overleg met de Gemeente Arendonk en Voka,9 werd
dan ook meteen gestart met bedrijfsbezoeken door de
bedrijventerreinmanager (parkmanager). Er werd een brief
naar alle bedrijven verstuurd vanuit de gemeente Arendonk
in samenwerking met Voka en IOK. Deze brief vindt u terug in
bijlage.10

Tijdens de bedrijfsbezoeken was het opvallend dat bedrijven
op een bedrijventerrein elkaar niet kennen, meestal weet men
wel wie zijn buur is en wat hij doet, maar het bedrijf om de
hoek is een onbekende. Indien er geen externe initiatieven
worden genomen blijft deze situatie onveranderd.
Bedrijventerreinmanagement (BTM) of parkmanagement is
maar duurzaam als zo veel mogelijk mensen en bedrijven
worden bereikt en vooral als dit verder bewaakt wordt in de
toekomst door middel van een consistente samenwerking.
BTM is er voor de bedrijven en dient ook zoveel mogelijk door
bedrijven opgezet of ondersteund te worden.
Belangrijk daarbij is dus dat bedrijven elkaar leren kennen.
Een goede kennis van mekaar zal leiden tot tal van
voordelen: er ontstaat sowieso een soort van sociale controle
op het terrein, bedrijven kunnen klanten van elkaar worden,
enz.
Om BTM doeltreffend uit te werken werden acht onderdelen
die bij aanvang zeker aan bod moesten komen opgelijst.
Deze onderdelen of onderwerpen werden vaak ook door
de bedrijven zelf opgeworpen als aan te pakken acties.
Uiteraard werden deze bekommernissen ook besproken met
het schepencollege van Arendonk en met KBP.

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

1.	Opzetten grensoverschrijdende samenwerking:
	Dit omvat het oprichten van een overlegorgaan dat op
regelmatige basis samenkomt. Het zal nauw samenwerken
met de twee bestaande bedrijvenverenigingen: het
Kempisch Bedrijvenpark met OBGB aan Nederlandse kant
en Voka Kempen Oost aan Belgische kant.
Minimaal wordt er tweemaandelijks afgestemd met
Voka Kempen Oost, met KBP is dit niet vastgelegd, maar
wordt dit gedaan in functie van de behoeften zeker
maandelijks.11
Een mooi orgelpunt van deze grensoverschrijdende
samenwerking is de organisatie van het slotevent, waarbij
naast het formele gedeelte, veel aandacht zal gaan naar
het openstellen van Arendonkse en Bladelse bedrijven.
Bovendien hebben de partners al de wens uitgedrukt
om blijvend samen te werken en netwerksessies/
infomomenten te blijven organiseren.

Bijlage

Parkmanagement: Bijlage 9 Parkmanagement Brief college BTM.pdf

10

Bijlage

Parkmanagement: Bijlage 10 Parkmanagement Aankondiging bedrijfsbezoeken Equàte.pdf
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Bijlage

Parkmanagement: Bijlage 11 Parkmanagement Verslag grensoverschrijdend parkmanagement.pdf

9
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Wij maken een opsomming van deze onderdelen op basis van
de gevolgde uitwerking:

2.	Aanstellen aanspreekpunt – parkmanager
	Om tot een goed parkmanagement te komen dient een
parkmanager gezocht en aangesteld. Hierdoor ontstaat
een belangrijke meerwaarde van het parkmanagement.
De parkmanager is het aanspreekpunt, de contactpersoon
voor de bedrijven. Aansluitend vervult de parkmanager
een intermediaire rol. Hij is een spelverdeler voor vragen,
signalen, opmerkingen die vanuit gemeentebesturen,
andere bedrijvennetwerken, hogere overheden gesteld
worden. Maar omgekeerd kunnen deze vragen ook vanuit
de bedrijven komen.
	De parkmanager moet daarom binnen het project deel
uitmaken van alle werkgroepen zodat het opgezette
parkmanagement coherent kan plaats vinden. In functie van
de vragen van de bedrijven worden regelmatig infosessies
georganiseerd om een goede terugkoppeling te geven.12
Hij staat in voor de realisatie van de overige onderdelen
van het parkmanagement.

Figuur 16 Parkmanagement : Infoavond 2 mei 2013

3.	Gezamenlijk beheer publiek domein
- imago bedrijventerrein
Uit de gesprekken met de bedrijven bleek dat zij het
imago en uitstraling van het bedrijventerrein van groot
belang vinden. Via de plaatselijke verenigingen op de
bedrijventerreinen en hun verantwoordelijken worden de
aandachtspunten verzameld en verder geconcretiseerd in
afspraken en actiepunten die worden opgenomen in een
actielijst.
Hierbij dient gedacht aan:
- onderhoud publiek groen en grijs (algemene
verhardingen) Binnen BTM werd een studie opgemaakt
rond de transformatie van de bestaande openbare bermen
naar meer bio diverse bermen. Bedoeling is nu om een

12

Bijlage

Figuur 17 Parkmanager aan het werk bij infosessie

proefzone aan te leggen. Alleszins zullen deze bio diverse
bermen tot een verhoging van de uitstraling leiden.
- zwerfvuil: aanvullende omhaling is zeker nodig, want
bedrijventerreinen kampen met heel wat zwerfvuil en dit
is heel bepalend voor de algemene beeldkwaliteit van
een bedrijvenzone.
- onderhoud wegen en inritten: vb. bochten vernield, veel
steenslag op de weg, enz.
- openbare verlichting: moet steeds werken, zeker van
belang in het kader van verkeersveiligheid en algemene
veiligheid van het terrein. Mogelijke donkere plekken
lokaliseren en verhelpen.

Parkmanagement:
Bijlage 12.1.1 Brief uitnodiging 1e infomoment Hoge Mauw 020513.pdf
Bijlage 12.1.3. 1e Infomoment Mobika 2013.05.02.pdf
Bijlage 12.2.1 Brief uitnodiging 2e infomoment Hoge Mauw 070214.pdf
Bijlage 12.2.2. NIEUWE DATUM - tweede infomoment bedrijventerreinmanagement Hoge Mauw.msg
Bijlage 12.2.3 2e infomoment mobika 21 februari 2014.pdf
Bijlage 12.2.4. Verslag infomoment Hoge Mauw 21 februari 2014.pdf
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VERVOLG: 3. Grensoverschrijdend parkmanagement

4. Opmaak studie verkeerscirculatie
Het uitvoeren van een onderzoek naar de externe en interne
verkeerscirculatie, waarbij een duidelijk analyse wordt
uitgevoerd naar de problemen omtrent de interne circulatie
op de terreinen. Aspecten die hieruit kunnen komen zijn
o.a. ontoereikende fietspaden, gevaarlijke bochten, enz.
	Omdat op het eerste infomoment heel duidelijk naar voor
kwam dat mobiliteit een groot aandachtspunt was voor
de gevestigde bedrijven, werd een werkgroep mobiliteit
opgericht. Deze werkgroep bekommerde zich om een aantal
punten: algemene bereikbaarheid, communicatie tijdens
wegenwerken, bewegwijzering, snelheid, voorrangsroute en
algemene circulatie.
In overleg met het bestuur van de gemeente,
de mobiliteitsambtenaar, de bedrijven en de
bedrijventerreinmanager werd een commissie
mobiliteit samengesteld. Deze commissie stelde een
algemeen circulatieplan op, met bijhorend verkeers- en
politiereglement. Op figuur 18 ziet u een weergave van de
finaal voorgestelde circulatie.13

13

20
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Figuur 18 Parkmanagement: circulatieplan

Parkmanagement:
Bijlage 13.1. Parkmanagement Installatie werkgroep mobiliteit Hoge Mauw.msg
Bijlage 13.2. Parkmanagement Mail veilige bedrijvenzone Hoge Mauw oktober 2013.pdf
Bijlage 13.3 Parkmanagement Verslag WG mobiliteit Hoge Mauw 3 oktober 2013.pdf
Bijlage 13.4. Parkmanagement Verslag WG mobiliteit Hoge Mauw 19 juni 2013 def.pdf
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voorrangsweg
stopbord
voorrangsbord

De bedrijven dienen dan ook deze nummering over te
nemen op al hun communicatiemiddelen (briefpapier,
website, facturen, enz.).

5. Opmaak beveiligingsplan
	De enorme criminaliteitsproblematiek ligt aan de basis
van de vraag van de bedrijven naar een beveiligingsplan.
De ligging van de twee bedrijventerreinen langs de
autostrade en langs weerszijden van de grens maken
dat bedrijven een gegeerd doelwit vormen voor inbraak.
Op basis van gesprekken met bedrijven kan men zeer
snel zien op welke aspecten men dient in te spelen,
hierbij dient aandacht besteed aan surveillance,
camerabewaking, afsluiten vluchtwegen, netwerk van
individuele beveiliging, gebruik van internationaal
beveiligingsnetwerk.

Aangezien het KBP een volledig nieuw terrein is, kon hier
de bewegwijzering vanaf het begin heel overzichtelijk
opgezet worden. De bedrijvenzone Hoge Mauw is
historische gegroeid en kende diverse ontwikkelingen,
waardoor de bestaande bewegwijzering te wensen
overlaat.
Zo waren de bestaande borden vrij klein, waren ze
enkel leesbaar als je vanuit een bepaalde richting
komt aangereden en waren zij niet langer actueel en
overzichtelijk. Met behulp van de POM werd een nieuwe
bewegwijzering geplaatst op het terrein. Onderstaande
foto’s tonen de toestand voor en na de nieuwe
bewegwijzering.14

Uit de gesprekken met de bedrijven bleek dat het
wenselijk is om een collectieve beveiliging op te zetten.
Dit houdt een collectieve mobiele bewaking in waarbij
een bewakingsagent permanent aanwezig is binnen
één geografische zone. Zowel preventieve controles als
interventies na alarm worden door deze bewakingsagent
uitgevoerd tijdens zijn aanwezigheid.

Figuur 19 Parkmanagement: opzet van nieuw infobord bedrijventerrein Hoge Mauw

	De collectieve beveiliging of consortiumbewaking wordt
verder uitgewerkt afhankelijk van de interesse bij de
bedrijven.
6. Inrichting uniforme bewegwijzering
	Omwille van de speciale straatnaamgeving op veel
bedrijventerreinen en de nummering die voor bedrijven
wordt gebruikt, kunnen vreemden dikwijls moeilijk hun
bestemming bereiken.
Een duidelijke bewegwijzering is daarom noodzaak. Dit
dient integraal bekeken te worden, want het verhaal
stopt niet bij een signalisatieplan en een infobord, ook de
vertaling naar de bedrijven is cruciaal. De actualisatie van
de bewegwijzering zal leiden tot een nieuwe nummering
die duidelijk vermeld moet staan bij de bedrijven.

Figuur 20 Vóór

Figuur 21 Na

Bijlage 14

Parkmanagement: Bijlage 14 Parkmanagement Foto’s nieuwe situatie bewegwijzering.pdf

14

Figuur 22 Vóór

Figuur 23 Na
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VERVOLG: 3. Grensoverschrijdend parkmanagement

7. Opmaak parkeerplan
Bedrijven kampen vaak met een tekort aan
parkeerplaatsen waardoor veel wildparkeren ontstaat. Dit
is nefast voor de verkeersveiligheid. Om dit probleem aan
te pakken dient binnen dit project een parkeerplan worden
opgemaakt dat een concrete aanpak formuleert.
Het parkeerplan of het inrichtingsplan van de
bedrijvenzone Hoge Mauw voorziet 2 oplossingen. Enerzijds
is er aan de inkom van de nieuwe zone een openbare
collectieve vrachtwagenparking voorzien, daarrond
bevinden zich nog parkeerplaatsen voor personenwagens.
Anderzijds zal er ook met een toekomstige herinrichting
van de bestaande bermen gekeken worden waar er
mogelijks tijdelijke wachtzones voor vrachtwagens
gecreëerd worden.

Figuur 24 Hoge Mauw collectieve parking vracht- en personenwagens

	Op KBP kan men ofwel terecht op de beveiligde
vrachtwagenparking van het Kempisch Logistiek Centrum
(KLC) ofwel op deze die door Rijkswaterstaat wordt
gehuurd.

Figuur 25 KLC collectieve vrachtwagenparking
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8. Samenwerking tussen gevestigde bedrijven

moment het bedrijf X stelde dat er geen Telenet lag en het
naastgelegen bedrijf Y wel Telenet had.

Het installeren en onderhouden van organen die de
samenwerking bevorderen.15

Zowel met Telenet als met Belgacom werden gesprekken
gevoerd om na te gaan water precies aan mogelijkheden
voorhanden is. Uit het gesprek met Belgacom bleek dat
zij reeds fors geïnvesteerd hadden in infrastructuur, maar
dat dit niet geweten was bij de bedrijven zelf. Tijdens een
infomoment werden de bedrijven dan ook geïnformeerd
over de aanwezige infrastructuur en de mogelijkheden van
glasvezel. De presentatie vindt u terug in bijlage 16.16

	Dit kan op verschillende manieren bekomen worden: via
infosessies, informele bijeenkomsten (vb. Nieuwjaars
drink), via werkgroepen (beveiliging, jobbeurs, open
bedrijvendag, enz.), via bestaande, of nieuw op te richten,
bedrijvenverenigingen, enz.
Van belang is dat bedrijven elkaar blijven ontmoeten.
Tijdens het opgezette BTM werd dit gedaan via persoonlijke
bedrijfsbezoeken, terugkoppeling tijdens infomomenten,
organisatie van een slotevent met openstellen van
Arendonkse en Bladelse bedrijven en het opzetten van
collectieve acties. Een voorbeeld van dit laatste is de
organisatie van een samen aankoop voor collectieve
afvalinzameling. Andere projecten die nog in de pijplijn
zitten, zijn collectieve beveiliging en collectieve keuring
van brandblusapparaten.
9. Andere initiatieven
	De acties binnen BTM hebben zich niet beperkt tot
bovenstaande activiteiten en domeinen. BTM is ook dieper
ingegaan op onderstaande zaken.
Een duidelijk knelpunt van bedrijven dat zeer vaak
terugkwam tijdens de persoonlijke bedrijfsbezoeken
was de onduidelijkheid rond datavoorzieningen op
het terreinen. Ligt er glasvezel, moet ik best Telenet
of Belgacom nemen. Het ging zo ver dat een gegeven

	Op volgende link kan alvast meer info gevonden worden:
http://www.belgacom.be/nl/id_p_optical_fiber/
bedrijven-en-overheden/producten-en-diensten/orphans/
glasvezel-voor-bedrijven.html
	Op de bedrijvenzone Hoge Mauw is er ook grote
wateroverlast bij hevige regenval. Omdat het grondwater
vrij hoog staat, kan er slechts weinig gebufferd. De vele
verhardingen van bedrijven zorgen ervoor dat het water
niet in de grond kan infiltreren. Met de studie rond bio
diverse bermen wordt hier op termijn een oplossing
voor geboden door het optimaliseren van de bestaande
grachten en het aanleggen van wadi’s. Ook wordt gekeken
om eventuele (onderbenutte) parkings bij bedrijven om te
vormen naar waterbuffers of deze her aan te leggen met
waterdoorlatende materialen.
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Bijlage

Parkmanagement: Bijlage 15 Parkmanagement Nieuwsbrief OBGB.pdf
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Bijlage

Parkmanagement: Bijlage 16 Parkmanagement Presentatie Belgacom.pdf

Bedrijven zijn ook bezorgt dat bezoekers (klanten,
leveranciers, werknemers, enz.) hen goed kunnen
vinden. Bewegwijzering op het terrein is één zaak, maar
buitenlandse vrachtwagenchauffeurs gebruiken vaak
GPS. Op de kaarten van 2013 stonden heel wat bedrijven
foutief aangeduid, waardoor oude straatnamen werden
doorgegeven om het bedrijf in kwestie toch maar te
vinden. In overleg met TomTom werden alles huisnummers
van de bedrijven duidelijk doorgegeven en vanaf het
kaartmateriaal 2014 kunnen bezoekers het bedrijf ook
correct via GPS terugvinden.
Een laatste, maar cruciale element, is een goede
communicatie naar de bedrijven. Zowel KBP als Voka
Kempen beschikken over de correcte contactgegevens
van alle bedrijven zodat bedrijven te allen tijde
geïnformeerd kunnen worden. Dit zorgde niet alleen voor
de goede opkomst tijdens de infomomenten, maar ook
werden bedrijven tijdig geïnformeerd over toekomstige
wegenwerken, nieuw circulatieplan, enz.

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA
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vervolg: OMSCHRIJVING projectonderdelen
Omschrijving projectonderdelen van het door Interreg IV gesubsidieerd project.(om misverstanden
of verwarring te vermijden werd hier de nummering van het aanvraagdocument behouden)

4.	Project coördinatie en communicatie
in de algemeenheid van het project
Zowel door de ligging van de gemeente, als door het opzet
van het project was Arendonk de meest gerede partij om als
projectcoördinator te fungeren.
De project coördinatie omvat een aantal taken deels
opgelegd door het project, deels opgelegd door de richtlijnen
van Interreg.

4.	Doorsturen van de betalingen:
van zodra de gedeclareerde en aanvaarde bedragen
door Interreg worden betaald, worden deze door de
projectcoördinator doorbetaald aan de partners
Wat de communicatie betreft werden volgende deeltaken
voorzien:
5. Interreg publiciteit:
	Op de uitvoeringsplaatsen van het project worden de
door Interreg voorziene publiciteitsborden geplaatst.

Wij onderscheiden volgende taken:

Na uitvoering worden de herinneringsplaketten
geplaatst

Voor het aansturen van de scope:
1. zesmaandelijkse stuurgroep vergaderingen:
	De uitwerking van de gemeenschappelijke strategie
naar het grensoverschrijdend parkmanagement wordt
besproken en mogelijk bijgesteld. De mogelijke hiaten
in de voortgang en het project worden bijgestuurd. De
stand van zaken en de te nemen stappen voor de volgende
maanden worden vastgelegd.

6. Publieke communicatie:

2. zesmaandelijkse schriftelijke vorderingsrapportages:
Tijdens deze vergaderingen worden de vorderingen van
het project gepresenteerd en besproken. Het door de
stuurgroep aanvaarde verslag wordt aan het Interreg
secretariaat overgemaakt.
3.	Opstellen van de financiële kwartaal declaraties:
elke partner stelt voor zijn deel de kwartaal declaraties op.
Het is de projectcoördinator die deze tijdig doorstuurt.
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Figuur 26 Communicatie: Infoborden

7.	Communicatie naar de bedrijven:

Het opzetten van persmomenten: telkens als het project
in een belangrijke fase komt of dat er een fase wordt
aangevangen of beëindigd wordt dit aan de pers
gemeld. 17 18 19

Parkmanagement: Via de verschillende deelprojecten
van het parkmanagement worden de bedrijven
bijkomend ingelicht van de vorderingen en de stand van
het project.

Het voorzien van artikels in de pers: zoals aangegeven in
de aanvraag worden een aantal artikels gepubliceerd in
de aangeduide bladen. In deze artikels wordt het opzet
en de uitwerking van het project in de kijker gezet.20

Infovergaderingen: tijdens het project worden een aantal
algemene infovergaderingen gehouden voor de bedrijven

17

Bijlage 17.1 + 17.2 Persmoment Hoge Mauw 17 september 2013: Bijlage 17.1. Persmoment Hoge Mauw 17 september 2013.pdf
+ Bijlage 17.2. Foto Persmoment Nieuwe toegangsweg Hoge Mauw DSC_0010.JPG

18

Bijlage 18.1 + 18.2 Persmoment KLC: Bijlage 18.1. Uitnodiging Off handelingKLC 30102012.pdf
+ Bijlage 18.2. Persartikel Officiële eerste steenlegging KLC.pdf

19

Bijlage 19

Feestelijke opening KLC: Bijlage 19 Feestelijke opening KLC.zip

20

Bijlage 20

Artikel VVSG: Bijlage 20 Artikel LOKAAL VVSG SBizhub C3614071012380.pdf

9.	Slotsymposium:
Bij het beëindigen van het project wordt een
slotsymposium met pers-info-moment ingericht om het
draaiboek voor te stellen, te verspreiden en aan te geven
op welke wijze de samenwerking wordt gecontinueerd.21
10.	Opdracht communicatie coördinatie
Figuur 27 Communicatie: tweede infomoment Parkmanagement

8.	Draaiboek:
Er wordt een eindrapport van het project gemaakt in de
vorm van een draaiboek. Dit draaiboek omvat:
	De opzet van het project
	De historiek
	De genomen stappen
	De deelnemersgegevens
	De ondervonden moeilijkheden en de oplossingen ervan
	De juridische restricties op het gebied van de
beveiliging en het gebruik van camera’s:

	Door de gemeente Arendonk werd een offerteaanvraag
uitgeschreven voor de uitvoering van bovenvermelde
taken.

Slotevent voordracht burgemeester Boy Swachten van Bladel

	Op 18 april 2012 werd in de gemeenteraad het bestek
voor de offerteaanvraag goedgekeurd.
Het bestek met de uitnodiging tot deelname werd
op 14 mei 2012 aan drie kandidaten verstuurd.22
	De biedingen dienden op de gemeente Arendonk toe
te komen uiterlijk 6 juni 2012.
	De opdracht werd op 22 juni 2012 aan ACMS bvba,
Goorstraat 57, 2470 Retie betekend.

Uit de contacten met de politiediensten en de uitvoerders
kan een voorzet gegeven worden hoe de bestaande
juridische restricties op gebied van privacy kunnen
overwonnen worden. Dit zal leiden tot het uitschrijven
van aanbevelingen ter opheffing van de juridische
restricties bij bewaakte parkings. Ook hier is de doelgroep
ruim op te vatten: gemeenten, inwoners, bedrijven op
de bedrijventerreinen, beheerders van gelijkaardige
bedrijventerreinen, vervoerderorganisaties.

Slotevent voordracht van burgemeester Kristof Hendrickx van Arendonk

Slotevent
21

Bijlage 21

Slotsymposium Mobika: Bijlage 21 Uitnodiging slotsymposium MOBIKA.pdf

22

Bijlage 22

Bestek en inschrijving: ”Verlenen van technische en administratieve ondersteuning bij de coördinatie en communicatie van het
Interreg IV project MOBIKA”: Bijlage 22 MOBIKA Communicatie & coîrdinatie Bestek en Inschrijving.pdf
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vervolg: OMSCHRIJVING projectonderdelen
Omschrijving projectonderdelen van het door Interreg IV gesubsidieerd project.(om misverstanden
of verwarring te vermijden werd hier de nummering van het aanvraagdocument behouden)

Parallelle activiteiten met MOBIKA:
Zoals onder de beschrijving onder het hoofdstuk “Uitwerken
van het project” werd aangegeven waren er naast de
hierboven opgesomde projectonderdelen, nog een aantal
activiteiten die parallel of in de rand van plaats vonden. Voor
de duidelijkheid wordt hieronder een kort overzicht gegeven
van de stand ervan.
De ontdubbeling van het fietspad langs de N118 te
Arendonk
Tussen de gemeenten Retie en Arendonk is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten die door de
beider besturen werd goedgekeurd.
	De samenwerkingsovereenkomst met AWV van de
studieopdracht voor de ontdubbeling van het fietspad
N118 Arendonk-Retie, inclusief een aangepaste
verlichting, van kilomterpunt 15,400 (grondgebied
Retie – kruispunt N118 met Oude Arendonksebaan)
tot kilomterpunt 18,600 (grondgebied Arendonk –
poorteffect Hertevelden N118 aanvang bebouwde
kom), werd door de Administrateur-generaal van het
Agentschap Wegen en Verkeer goedgekeurd op 13 mei
2014.
	De gemeente Arendonk kan nu optreden als
aanbestedende overheid voor aanstelling van een
ontwerper.
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Figuur 28 Fietspad aan weerskanten van de straat dat net buiten centrum overgaat in enkel fietspad

Bijkomende oprit E34 Arendonk:
	De samenwerkingsovereenkomst, tussen AWV en de
gemeente Arendonk voor studie en uitvoering van een
bijkomende oprit langs de A21 (E34) ter hoogte van de
parallelweg Hoge Mauw, werd goedgekeurd en ondertekend
op 10 juni 2014.
	De gemeente Arendonk kan met de aanbesteding van
de studie starten zodra zij in het bezit zijn van het
voorbereidend dossier.

Figuur 29 Situatie ter hoogte van uitrit op parallelweg E34

	De Gemeente Arendonk is aanbestedende overheid. De
financiële bijdrage die AWV ter beschikking stelt is in de
overeenkomst vervat.
Parking Grensovergang Postel:
	De infrastructuurwerken voor de her aanleg van de parking
op de grensovergang van de E34 aan de kant richting
Eindhoven werden beëindigd.
Samen met de parkings van Gierle en Vorselaar werd in
2013 een publieke vraag tot exploitatie gelanceerd. Voor de
parkings van Gierle en Vorselaar leidde dit tot een positief
resultaat. De aanvang van de exploitatie is voorzien voor
2015. De parkings worden uitgerust tot label 2.

Figuur 30 Grensovergang Postel Parking in aanbouw

Voor Postel kwam er geen kandidatuur.
	De parking kan tijdelijk, onbewaakt worden gebruikt.
Bij AWV gaat men eerst de resultaten van de parking in
Rekkem afwachten voor er nieuwe initiatieven worden
genomen.

Figuur 31 Parking grensovergang Postel Omheind deel voor beveiligde parking

Figuur 32 Parking grensovergang Postel totaal zich
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Historiek van MOBIKA
Om aan de gebruikers van het draaiboek een goede leidraad
te kunnen meegeven, zetten we de historiek van zowel de
voorbereiding als de uitwerking van het project in detail op
rij. Op deze wijze krijgen zij een beeld van de omvang en de
duur ervan.

voor de projectinvulling. De mogelijke bijkomende elementen
en thema’s worden naar voor gebracht. De bedoeling is
het project niet te beperken tot de mobiliteitsproblematiek
in Arendonk maar dit te kaderen in een groter
grensoverschrijdend geheel.

Vooraleer de juiste vorm en inhoud van een project gevonden
wordt, gaat er heel wat studiewerk en zoeken naar informatie
vooraf. Alhoewel er geen enkel project kan uitgevoerd als
maatwerk van een vorig, is ervaring van anderen toch
een belangrijke hulp voor het vermijden van mogelijke
ontsporingen en valkuilen. Zoals de lezer kan zien, werden de
doelstellingen going-on regelmatig bijgesteld om te komen
tot een werkbaar geheel.

Een volgende vergadering wordt vastgelegd

Om de werking en opvolging te visualiseren hebben wij
de verschillende stappen in een tijdlijn voorgesteld.
Elk onderdeel van deze tijdlijn lichten wij hieronder even
uitgebreider toe.
Maandag 17 november 2008
Tijdens de installatievergadering op het gemeentehuis van
Arendonk wordt door de vertegenwoordigers van het VIM aan
de genodigden wordt het project voorgesteld. De oorsprong
van de mobiliteitsproblematiek en de doelstellingen worden
beschreven.
In de uitnodiging van de vergadering was al in het kort
weergegeven wat de mogelijke inhoudspunten van het
project zouden kunnen zijn.
Alle genodigden geven via een tafelronde hun visie en ideeën
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Dinsdag 9 december 2008
Alle deelnemers van de vorige vergadering hebben over het
project kunnen nadenken.
Tijdens een feedback geeft iedereen zijn aanvullende visie:
Een aantal projectonderdelen worden bijkomend
toegevoegd en besproken.
In functie hiervan worden de mogelijke bijkomende
stakeholders en belanghebbenden opgelijst zodat deze
bij het verdere verloop kunnen worden betrokken. (zie
onderdeel … Beschrijving van de organisatie van de
stakeholders en hun actoren )
Het door het VIM opgemaakte “Aanmeldingsformulier” wordt
besproken:
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen projectpartners
en klankborddeelnemers
	De verschillende taken worden besproken en verdeeld
Het budget wordt verder verfijnd. Er wordt nagegaan
hoe de verdeling van de kosten zijn en waar beroep kan
gedaan op subsidies.

	De letter of intent (ondersteuningsbrief), als vervat in de
Interreg voorwaarden, wordt besproken. Afspraak is deze
naar alle partners ter ondertekening over te maken, zodat
dezen hem kunnen terugsturen voor 15/01/2009
Er wordt een actielijst opgesteld voor uit te voeren punten
tegen volgende vergadering.
Dinsdag 20 januari 2009
Tijdens de feedback worden de opgelijste actiepunten van
vorige vergadering besproken:
In Nederland: Positieve reacties van Interreg
vertegenwoordiger van Noord Brabant. Contacten
met gedeputeerde en samenwerkingsverband van
ondernemingen werd gelegd.
In België:
contact werd genomen tussen burgemeester van Arendonk
en Provincie en POM Antwerpen.
Vertegenwoordiger van AWV geeft situatieschets beveiligde
parking Postel:
Veiligheidssituatie E34 is problematisch
Studie voor Turnhout, Vosselaar, Gierle en Postel is
gemaakt evenals een raming van de kosten
Een snelle aanpak van Postel is nodig
	Douanegebouwen op de grensovergang, die eigendom zijn
van de Federale overheid geven nog problemen. Daarom
kan voorlopig alleen in de richting van Eindhoven gewerkt
worden.
Nederland is akkoord dat op de 1500m aan weerskanten
van de grens (die als niemandsland beschouwd worden)
geen Douaneactiviteiten meer zullen worden uitgevoerd.
Zij vragen alleen 4 à 5 parkeerplaatsen voor mogelijke
vliegende controles.

	Opzet is een vrachtwagenparking van 75 parkeerplaatsen
te bouwen met beveiliging niveau 2 . De bouwaanvraag
dient nog te gebeuren maar deze kadert in de bestemming
van het Gewestplan. Door minister Crevits is hiervoor
1.750000€ gereserveerd.
Finale bespreking en goedkeuring aanmeldingsformulier:
IOK zal als partner toetreden
Voor Nederland zal het Regionaal Platform Criminaliteit in
de klankbord werkgroep toetreden.
	De vertegenwoordiger van AWV zal contactdetails
doorgeven van de Vlaamse tegenhanger.
Bekeken wordt wat nu de uiteindelijke definiëring van het
project gaat zijn:
- Logistiek of anders
- Looptijd van het project
Budget:
Verfijndere ramingen van de verschillende onderdelen van
het project worden opgevraagd:
	De Optimalisatie parallelweg op- afrit Arendonk
Het Herinrichting N118 Arendonk
Het Parkmanagement
	De Project coördinatie

Woensdag 18 februari 2009

Vrijdag 5 juni 2009

Verslag van de besprekingen met het Interreg Secretariaat
wordt gegeven:

Tijdens de feedback worden volgende punten besproken:

Belangrijk is de verschillende organismen van elke
provincie voldoende te informeren over het project. Ook
voor de mogelijke cofinanciering is dit belangrijk.
Afspraak dat alle partners op dit gebied een inspanning
gaan doen.
Planning van een werkbezoek aan de sites voor
15/04/2009
Verdere stappen:
Contact opnemen met AWV voor de toegang vanaf de
paralelweg naar Hoge Mauw
Beslissing naar juridische vorm van KLC
Uitwerken van een “uitgebreid concept” voor het project .
inbreng van alle partners voor hun deel
	Doorsturen van ondersteuningsbrief door alle partners
	Opmaken van een detaillijst met de coördinaten van alle
partners en deelnemers klankbordgroep

Houding en deelname van AWV
Afspraak met kabinetschef gouverneur
Afspraak met gedeputeerde Helsen
Situatie raad van State in Nederland
Contact met Provincie Noord Brabant
Bespreking projectfiche:
Aangepaste insteek prof Van Nuenen
Bespreken en aanpassen van de tekst
Planning:
Herwerken van tekst van het Aanmeldingsformulier
Vastleggen datum aanmelding
Actiepunten :
Contacten met de Provinciale verantwoordelijken aan
beide kanten van de grens
Aanlevering van het Aanmeldingsdocument

	De Studies Arendonk via modulepakketten
	De Parking KLC
	De Verkeerswisselaar Hapert
Actielijst te doen voor volgende vergadering

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA
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VERVOLG: Historiek van MOBIKA

vrachtwagenparkings en veiligheidsomheiningen
opgesteld.
Contact dient gelegd tussen Justitie en Parket
Bezoek wordt gepland aan de “Meldkamer van Secure
Lane” in Eindhoven

Woensdag 20 januari 2010
Bespreking stand van zaken van het project:
Project in de vorm als het is aangemeld is te groot.
Het dient verkleint te worden tot deze onderdelen waar
op Interreg subsidie kan aanspraak gemaakt worden.
Besloten wordt enerzijds met Mobika verder te gaan en
anderzijds toch aandacht te behouden voor wat verder
“Groot Mobika” wordt genoemd, dit is het project in de
vorm zoals het initieel werd opgezet.
Nieuwe aanvraag indienen zodat het afgeslankte project
op de prioriteitenlijst kan gezet worden.
KBP geeft de situatie ten opzichte van de hangende
bezwaarprocedure bij de Nederlandse Raad van State.
Klacht wordt normaal geseponeerd.

Budget van November 2009 wordt aangepast:
Vraag Interreg steun voor Arendonk blijft behouden
Parkmanagement wordt verdeeld tussen België en
Nederland

Te nemen stappen:
Aanvraagformulier downloaden via internet.

Actiepunten:

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

Budget opmaken

Nieuwe vergadering in Arendonk specifiek voor de parkings

Financiële steunbrieven van de partners (cofinancieringen)

Afspraak met Interreg Secretariaat en Gedeputeerde
Helsen

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Speciale vergadering voor de bespreking van de beveiliging
van de vrachtwagenparkings:

Nieuwe toegang bedrijvenzone Hoge Mauw: onteigeningen
zijn lopende.

	Reden en doel van het overleg is het feit dat Mobika is
weerhouden in de prioritering van Interreg

Projectorganisatie wordt aangepast

Woensdag 24 maart 2010

- Verbinding tussen bedrijvenzone Hoge Mauw en
paralelweg van E34 staat op begroting 2010 met
uitvoering gepland in 2011

Overleg op het Interreg secretariaat:

Beschikbare budgetten worden voorgesteld: 400.000 €
voor België en 120.000 € voor Nederland

AWV:

- Parkings worden op mekaar afgestemd

Vrijdag 6 augustus 2010

Voor Nederland wordt alleen 300.000€ voor de aanleg van
de beveiligde parking behouden

KLC start met dossier beveiligd parkeren.

- Parking staat op begroting 2010. Zal een beperktere
beveiliging worden dan bij KLC
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Budget:

Presentatie van project Mobika
Presentatie van het Nederlandse project “Secure Lane”

Aanvraag indienen tegen volgende stuurgroepvergadering
(maart 2011)
Dinsdag 24 augustus 2010
Bespreking van brief van Interreg met melding dat het
project op de lijst van de prioritering staat en verslag van de
bespreking van 6/08/2010
Stand van zaken van de projectonderdelen wordt overlopen:

Bespreking:
Interpretatie van de juridische regels is niet dezelfde aan
beide zijden van de grens.
Ministerie van Binnenlandse Zaken in Belgie heeft
een aantal richtlijnen voor de beveiliging van

Problemen met budget KLC beveiligde vrachtwagenparking
	Ontwikkeling van de infrastructuur van de parking in
Postel schiet goed op
Onteigeningen nieuwe toegang Hoge Mauw schieten goed op

Actiepunten
Aangepast budget opstellen
	Duidelijke omschrijving van de projectonderdelen en
doelstellingen opmaken

Maandag 13 december 2010
Afspraken in verband met samenwerkingsovereenkomst
Aanpassing aanvraagformulier
Verfijning budget

Situatie van de vergunningen opmaken
Aanbestedingsplan opstellen

Woensdag 2 februari 2011
Bespreking van het overleg met Interreg:

Dinsdag 5 oktober 2010
Planning bezoek Interreg aan de twee sites 11/10/2010
Logistiek
	Deelnemers
	Didactisch en infomateriaal
	Route
Presentaties
Acties:
PowerPointpresentaties
Voorbereiding
Maandag 11 oktober 2010
	Rondgang over de projectlocaties
Feedback van de projectcoördinatoren van Interreg.

-	Dan kunnen de plannen gefinaliseerd. Voor het
tekenwerk wordt beroep gedaan op een extern bureau
-	De aanbesteding is gepland voor eind 2011-05-24
-	De werken kunnen dan starten begin 2012 om rond
september gefinaliseerd te zijn
Stand exploitatie:

- Aanbestedings- en toewijzingsprocedures die moeten
gevolgd worden

-	De gebouwen eigendom van de dienst van de Douanen
moeten nog via het Aankoopcomité overgedragen aan de
Vlaamse Gemeenschap

- Verdere details van de projecten (opgave hoeveelheden,
ramingsprijzen,…)

- Belangrijk is dat nog een milieu inventaris dient
gemaakt voor de sanering

-	De accountantskosten die dienen voorzien te worden
(360 € /kwartaal en 2 x 1700€ voor controle)

- Er moet nog worden vastgelegd welk het
beveiligingsniveau van de parking gaat zijn.

- Juridische structuur KLC en verklaring ontvangen
subsidie

- Er wordt nu geopteerd voor een niveau 3, mogelijk 4.

Verdere stappen voor de projectaanvraag:
- Aanduiding projectverantwoordelijke
-	Opmaken van de planning
- Indienen dossier eerste week van april
Maandag 23 mei 2011
Bespreking van de aanleg beveiligde vrachtwagenparking op
de grensovergang in Postel

Aanwijzingen bij de opmaak van de aanvraag

Stand infrastructuurdossier:

Belang van de vergunningen

- AWV is in onderhandeling met de Administratie van
Natuur en Bos (ANB) over de modaliteiten van de bouw

-	Wordt voorgebracht op de eerstvolgende vergadering
van de Commissie
- In functie van dit niveau worden de
veiligheidsmodaliteiten bepaald, conform de richtlijnen
ter zake.
- Parallel met de aanleg kan de concessie in de markt
gezet, zodat met de exploitatie toewijzing kan gestart
eind 2012.
- Na verkrijgen van de vergunningen kan de bouw van
de facilitaire ruimten aangevangen zodat de parking
aanvang 2013 kan geopend.

- Belangrijk element is de toegelaten hoogte van de
verlichtingspalen.
- Men verwacht op korte termijn hierover eensgezindheid
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Maandag 19 december 2011
Uitwerken en verfijnen dossier
Woensdag 28 december 2011

Maandag 27 juni 2011
Bespreking met de afgevaardigden van het Interreg
secretariaat
Situatie cofinanciering:

Maandag 7 november 2011
Toelichting aanmelding MOBIKA:
- Checks die tot heden gebeurden Antwerpen / Noord Brabant
- Te volgen traject:

- Moet volledig klaar zijn tegen 15/07/2011

- Afstemming Lidstaat Vlaanderen

- KLC heeft nog problemen:

- Voorlegging College van gedeputeerde Staten van
Noord Brabant

- de Regio Noord Brabant heeft nog niet toegezegd. Er
volgt een hoorzitting
-	Rijkswaterstaat heeft interesse om toe te treden
- aan de voorwaarden van de Provincie Brabant dient
nog te worden voldaan
Timing en planning:
- Een gedetailleerde planning wordt door de verschillende
partners opgemaakt
- Arendonk en IOK gaan verder met de voorbereidingen
van de nieuwe ontsluiting

- Voorlegging Stuurgroep , schriftelijke ronde
- contract BA en project. Dan kan project van start
Cofinanciering:
- KLC meldt dat er een bezwaarschrift is voor de
cofinanciering van SRE (Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven)
- Mogelijk parallel met Rijkswaterstaat voor
cofinanciering
Stand van andere projectonderdelen:
- Toegangsweg:
-	Onteigeningen naderen voleindiging

	Declaraties:
- Aangezien er, in geval de uitvoering sneller loopt dan
gepland, steeds meer dan het aangekondigde bedrag
mag gedeclareerd worden, is het belangrijk dat met alle
voorbereidingen wordt doorgewerkt.

- Voorjaar bouwvergunning
- Archeologische opgravingen nog in te plannen
- Vraag of het totale project, waarvan het stuk Interreg
slechts een deel is, in eens kan aanbesteed
- Parkmanagement:
- Kan starten als dossier bij Interreg wordt goedgekeurd
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Uitwerken en verfijnen dossier
Donderdag 14 juni 2012
Stand van het project:
- Aanvang op 1/04/2012
	De definitieve goedkeuring is afhankelijk van de
bouwvergunning van de toegangsweg naar de Hoge
Mauw
- Toegangsweg industriezone
- Archeologische sleuven worden gegraven
- Vergunning wordt aangevraagd
-	Overeenkomst met AWV voor aansluiting is rond
- Beveiligde parking KLC
- Grondaankoop uitgevoerd
-	Drie offertes studieopdracht.
- Studiebureau aangesteld
- Parkmanagement
-	 Bespreking met bedrijvenverenigingen heeft plaats
gevonden
-	 Brainstorming over signalisatie
-	Overleg met bedrijven wordt gepland

Donderdag 7 februari 2013

- communicatie

Bespreking stand van het project

- planning eerste infovergadering maart / april

- KLC

- eerste steenlegging rond 8/05/2013

- Eind februari zijn de aanpassingen aan het
programma van eisen klaar
- Medio april wordt de opening van de beveiligde
parking voorzien.
-	Opzet is een 4* label te verkrijgen, hiervoor wordt
certificering aangevraagd
- het tankstation voor brandstof wordt in de markt
gezet
- na 3.5 jaar kan de samenwerking mat
Rijkswaterstaat herzien worden
-	Ontsluiting bedrijventerrein Hoge Mauw

- openstelling Beveiligde parking rond 8/05/2013
- Vlaams Gewest
- Parking grensovergang
- Infrastructuur van de parking op de grensovergang
wordt aangelegd
- Exploitatie wordt begin2014 in de markt gezet,
samen met 2 andere parkings op de E34
- Uitrit op parallelweg
- Bouwvergunning is klaar
-	Ontwerper is aangeduid

- bouwvergunning is verleend

-	Opmaken dossier 2013

- aanbesteding voorzien rond 21/02/2013

- Start uitvoering voorzien medio 2014

- gunning voorzien medio maart
- april/mei start der werken
- eind 2013 klaar
- Parkmanagement
-	De besprekingen met de bedrijfsverenigingen is
gebeurd

Verloop van Interreg dossier:
-	Opmaak van het contract door de beheers autoriteit
-	Definitieve goedkeuring gebeurt op de
stuurgroepvergadering van maart
- Eerste declaratie eind voor 15/04/1013

- Er is een oplijsting gemaakt van de knelpunten/
desiderata
- er wordt een infovergadering gepland samen met
Voka kempen
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Beveiligde vrachtwagenparkings
uitrusting en juridische restricties
Camerabewaking bij beveiligde parkings
Om een oplossing te vinden voor de diefstal en het
vandalisme op de parkings langs de A67/ E34 werd door de
Nederlandse overheid een PPS programma in de markt gezet.
Opdracht was een transitiemodel te bouwen uitgerust met
intelligente camera’s.
Dit transitiemodel zou moeten zorgen voor voldoende
veilige parkeerplaatsen langs de (inter-) nationale
transportcorridors.
Het resultaat was de oprichting van Secure Lane23.
Secure Lane is een cameratoezichtsysteem op
vrachtwagenparkeerplaatsen, bedrijventerreinen
en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen dat is
aangesloten op het politienetwerk. Door het toepassen van
slim cameratoezicht is de criminaliteit op de aangesloten
parkeerplaatsen langs de A67, A58 en A16 teruggedrongen.
Zo werd sinds de installatie van Secure Lane, het aantal
keren dat het zeil van een vrachtwagen kapot werd gesneden
om de lading te kunnen roven, gereduceerd tot een vierde.
De camera’s, die 24 op 24 uur de beveiligde terreinen
surveilleren, zijn zodanig geconcipieerd dat zij onmiddellijk
een signaal naar de meldkamer sturen als er een afwijkende
beweging wordt vastgesteld.

Figuur 33 Beveiligingscamera’s Secure Lane

Op dat ogenblik zal in de meldkamer een scherm oplichten
dat de geconstateerde afwijking in beeld brengt. De
surveillant kan dan vaststellen of er en probleem met de
veiligheid is en, zo ja, dit onmiddellijk doorgeven aan de
bevoegde politiediensten in de aangrenzende kamer. Deze
kunnen dan reageren met het gepaste optreden.

23

34

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

Bijlage 23

Omdat het de bedoeling was van de Belgische overheid, in
casu het Ministerie van Binnenlandse zaken, om de parking
aan de grensovergang in Postel ook met een beveiliging uit
te rusten was er ook van uit die zijde interesse voor Secure
Lane.

Business model Secure Lane: Bijlage 23 Businessmodel Secure Lane.pdf

Na de presentatie van het project op het transportcongres
van 25 en 26 oktober 2010 was er interesse vanwege de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken mevrouw
Annemie Turtelboom.
Er werd een werkvergadering georganiseerd in het
controlecentrum van Secure Lane, dat gelegen is in het
Politiecentrum in Eindhoven24, met nadien een plaatsbezoek
op de sites waar de camera’s geïnstalleerd werden.
Deze werkvergadering werd, naast de Minister en
de leiding van Secure Lane, ook bijgewoond door de
beleidsverantwoordelijken op gebeid van beveiliging van de
administratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
van België en door de politiediensten aan Nederlandse
als aan Belgische kant die bij de beveiliging van parkings
betrokken zijn.
Op deze interessante vergadering, met naast een uitgebreide
presentatie van Secure Lane en de werking ervan en
ook een bezoek aan het controlecentrum, kwam ook de
geldende wetgeving op het gebied van het gebruik van
beveiligingscamera’s uitgebreid aan bod.
Uit de discussie bleek dat langs Nederlandse kan er
nog relatief weinig echte wetgeving beschikbaar was.
Secure Lane werkte volgens een overeengekomen protocol.
De meldkamer wordt bemand door operatoren van een
beveiligingsfirma. Deze zorgen voor een permanente
bewaking van 24 op 24 uur. Zij ontleden in eerste instantie
de beelden die door de intelligente camera’s worden
doorgezonden. Is er een probleem dan neemt de politie de
verdere afhandeling over. Deze toepassing die steunt op
conventie werpt in Nederland een aantal vraagtekens op.
Dit had ondermeer voor gevolg dat de Minister Opstelten
een aantal maatregelen wil nemen om de wetgeving op het
gebruik van beveiligingscamera’s te versoepelen om deze
camera’s makkelijker toepasbaar te maken.25 Vandaag wordt
in Nederland het gebruik van camera’s voor beveiliging

geregeld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens van
8 december 1992.26 In het nieuwste wetsvoorstel van 11
januari 2011, wil de minister bekomen dat de kenteken
gegevens die met de camera’s werden geregistreerd,
minstens vierweken kunnen worden bewaard, ook zonder
dat instant een crimineel feit wordt vastgesteld.27 Dit zou
de pakkans van criminelen op termijn gevoelig vergroten.
In het wetsvoorstel wordt duidelijk gespecifieerd voor welke
doeleinden de gegevens mogen worden bewaard.
Nu mag de Nederlandse politie kentekenherkenning alleen
gebruiken bij uitvoerende politietaken. Met ANPR-camera’s
op politievoertuigen en op vaste plekken worden automatisch
kentekenplaten gefotografeerd. De kentekengegevens
worden vervolgens razendsnel vergeleken met een
informatiebestand. Daarin staan kentekengegevens van
personen die bijvoorbeeld nog een boete moeten betalen
of die nog een straf moet uitzitten. Als de vergelijking
een zogeheten ‘hit’ oplevert, dan komt de politie in actie.
Een voertuig kan dan direct worden aangehouden. Alle
andere gegevens – de no-hits – worden vernietigd. Met het
nieuwe wetsvoorstel mag straks de politie ook de no-hit
gegevens tijdelijk bewaren om deze later te gebruiken voor
opsporingswerk. Na aangifte of ontdekking van een strafbaar
feit kan de politie dan bijvoorbeeld onderzoeken of de auto
van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd.
Ook kunnen met de gegevens de reisbewegingen van
verdachten worden nagegaan. De gegevens kunnen ook

richting geven aan opsporingsonderzoeken waarin andere
aanknopingspunten ontbreken. In een aantal politieregio’s
is in het verleden al gewerkt volgens de manier die de
minister nu voorstelt. Daarvoor ontbrak echter de wettelijke
basis. Het wetsvoorstel voorziet daar nu in. Destijds bleek
dat zware misdrijven mede met behulp van bewaarde
kentekengegevens kunnen worden opgelost.
De voorgestelde regeling gold voor drie jaar. Interessant
hierbij zijn twee artikels in het NRC handelsblad ( 15 en 17
februari 2014) en het antwoord van de Minister (Directoraat
Generaal Politie) hierop.28
Door de politiediensten aan Belgische kant werd opgemerkt
dat de werkwijze van Secure Lane aan Belgische kant niet
mogelijk was door de vigerende wetgeving.
Het gebruik en toepassing van bewakingscamera’s is
in België geregeld door de “Privacywet van 8 december
1992”29. Deze wet regelt de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens. Zij wil de burger beschermen tegen
misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten
en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden
als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de
Privacywet vastgelegd.

24

Bijlage

http://www.politie.nl/bureaus/09/eindhoven-tongelre.html

25

Bijlage

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/09/08/mogelijkheden-cameratoezicht-worden-verruimd.html

26

Bijlage

http://www.cbpweb.nl/pages/ind_wetten_wbp.aspx

27

Bijlage

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/01/11/wetsvoorstel-regeling-van-het-vastleggen-en-bewaren-vankentekengegevens-door-de-politie.html

28

Bijlage

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/23/antwoorden-kamervragen-over-het-gebruik-van-camera-sdoor-de-politie.html

29

Bijlage

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA

35

vervolg:	Beveiligde vrachtwagenparkings
uitrusting en juridische restricties
Met diezelfde Privacywet werd ook een onafhankelijk
controleorgaan opgericht: de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ook gekend
als “de Privacy commissie”)30. Op grond van deze Privacywet
ziet de Privacy commissie er als onafhankelijke instantie op
toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en
beveiligd zodat de privacy van de burgers gewaarborgd blijft.
Ondertussen werd de wet van 8 december 1992 een aantal
malen grondig aangepast. De eerste wijziging was nodig om
te voldoen aan de Europese richtlijn om te komen tot een
gelijkstelling voor de ganse Europese Unie. Bijgevolg moest
België, zoals alle andere lidstaten, deze richtlijn omzetten in
Belgisch recht. Daarom werd de Wet van 8 december 1992
gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.31
Bijkomende aanpassingen waren nodig om de snelle evolutie
te kunnen volgen in onze geïnformatiseerde maatschappij.
Niet alleen de burgers doen meer en meer een beroep op
de Commissie, maar ook de overheid vraagt de Commissie
vaker om advies over steeds meer gespecialiseerde materies.
Elke specifieke sector vereist immers een specifieke
deskundigheid. Met de Wet van 26 februari 2003 werden
het statuut, de samenstelling en de bevoegdheden van
de Privacy commissie aangepast en werden de sectorale
comités opgericht.
Om klaarheid te krijgen in deze materie, is het belangrijk de
situatie van camerabewaking even duidelijk te schetsen en
te kijken over welk soort camera’s wij uiteindelijk spreken in
het geval van controle en beveiliging.
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Wij onderscheiden camera’s die dienen voor registratie
en camera’s die dienen voor het opsporen van criminele
activiteiten.
Als voorbeeld van registratie kennen wij de camera’s die
worden geïnstalleerd voor “weight in motion” en waarmee
het gewicht van vrachtwagens wordt gecontroleerd.

Figuur 34 ANPR-camera’s

Deze mogen door de uitvoerende instanties, als AWV, langs
de weg of autostrade geplaatst.
Indien de camera’s worden geplaatst met een gerechtelijke
finaliteit, moet er steeds een fiat zijn van de plaatselijke
overheid: de gemeenteraad. Dit soort camera’s mogen dus
alleen geplaatst mits toelating van de burgemeester van
de gemeente. De camera’s met Automatische Nummerplaat
Registratie ( ANPR-camera’s) kunnen uitgerust zijn met een
signaal dat een “hit” geeft bij de politie bij overtreding.
Zoals duidelijk in de wetgeving gespecifieerd mogen alleen
personen die bevoegd zijn de bewijzen verzamelen voor het
opsporen en detecteren van vergrijpen of misdaden.32 Het
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 (Staatsblad 24/03/2014)
regelt de bevoegdheid van deze personen.
Hieruit blijkt dus dat het in België niet toegelaten is dat
privé personen de camerabeelden van beveiligingscamera’s
zouden uitlezen, dit moet noodzakelijk door een bevoegd
persoon gebeuren.

Figuur 35 Controlecamera’s langs autostrade
met verschillende toepassingsmogelijkheden

30

Bijlage

http://www.privacycommission.be/nl/bewakingscameras

31

Bijlage

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1992120832

32

Bijlage

https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/wetgeving/AR%20visionnage%20-%20MB%2024-03-2014.pdf

Restricties bij het gebruik van beveiligingscamera’s:

2.	Kwaliteit van de wetgeving:

Uit de hierboven aangehaalde discussie kwamen een aantal
restricties naar voren:

a. België / Nederland
Zoals blijkt uit de hierboven gevoerde uiteenzetting
is er in België op dit ogenblik een meer gevorderde
wetgeving dan in Nederland. Door de politiediensten
wordt deze wetgeving als goed bruikbaar beschouwd.
Door aanpassingen wordt vrij snel ingespeeld op de
evolutie van wat zich op de markt voordoet.Zoals boven
aangetoond volgt ook Nederland een gelijklopend traject
dat op termijn eveneens tot een aangepaste wetgeving
zal leiden.

1. Problematiek van de nog steeds bestaande interventie
barrière aan de vroegere grens
	Daar waar vroeger de criminaliteit en het milieu wist dat
bij de grens de opvolging ophield, is de verstandhouding
van de politiecorpsen ondertussen zodanig geëvolueerd
dat de uitwisseling van gegevens zeer snel gebeurd.
Tussen België en Nederland is bijvoorbeeld de afspraak
dat dagelijks een lijst van gestolen voertuigen wordt
uitgewisseld. Deze lijst kan dan ook onmiddellijk in de
camerabewaking worden ingevoerd.

b. Termijn gedurende dewelke de gegevens, die door de
camera’s worden geregistreerd, mogen opgeslagen.Als
we zien de vanuit Europa aan de providers van GSM is
opgelegd dat de bewaring van de telefoongegevens van
6 maand naar 1 jaar is gebracht, lijkt het feit dat de
camera gegevens slechts 1 maand mogen opgeslagen
worden zeer kort. Indien deze termijn zou worden
opgetrokken zou dit zeker leiden tot een nog adequatere
bestrijding van de criminaliteit.

	Ook op andere thema’s is er een goede samenwerking over
de vroegere landsgrenzen heen.

Europees Parlement.34 Hierbij moet gewerkt volgens het
Schengen Informatiesysteem II.
Spijtig genoeg zegt deze wetgeving (artikel 31) over de
verwerking van de gegevens dat: “de gegevens mogen
slechts voor technische doeleinden worden gekopieerd,
voor zover dit voor directe bevraging door de in artikel
27 bedoelde autoriteiten noodzakelijk is. De bepalingen
van deze verordening zijn van toepassing op dergelijke
kopieën. Signaleringen van een lidstaat mogen niet uit
zijn N.SisII in andere nationale gegevensbestanden
worden gekopieerd.”
Tevens zegt dit artikel onder 3 dat de kopieën slechts
gedurende 48 uur mogen bewaard worden.
	Dit houdt in dat er eigenlijk geen goede en bruikbare
gegevensuitwisseling is tussen de Europese lidstaten
op basis van de Europese richtlijnen. Wil er op Europees
niveau aan misdaadbestrijding via camerabewaking
worden gedaan dan zal hier zeker een aanpassing van
de uitwisselingsmethode en ook van de duur van de
opslag van de gegevens noodzakelijk zijn.

c. Europees:
Zoals hierboven aangegeven is er een grote drang tot
Europese gelijkschakeling van de diverse wetgeving.
	De uitwisseling van de gegevens is Europees geregeld
via de verordening nr 1987/2006 goedgekeurd door het

34

Bijlage

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0023:NL:PDF

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA

37

38
da
g9
er

mb

08

20

gP

rle

ct
VIM

roj
ec

en

ak

ta

an

gL

on

ec

rle

ve

	O

rst

Ee

	O
		ve

08

20

er

8

08

20

mb

ve

no
ce

de

17

er

00

2008
-A
ren
nk

do

din
s

Ins
tH
ta
az
lla
eld
da
t
iev
g2
on
	O
e
km
r
0j
g
ve
a
ee
an
					
d
rle
eri
r
ua
g
n
ri
i
g
n
20
A
A
	O
ren
ren
09
C
do
					
do
wo
en voenrtlae
nk
nk
en
c
g
A
nt tein
sd
we Am
ag
rp re
18
Co en nt dPoron
feb
n
vkin
ta
ru
ct
cie
ar
i2
m
No
et
	O
00
ord
I
9
ve
nt
-B
err
rle
ra
gi
eg
ba
nA
en
nt
ren
AW
Co
do
nt
V
ac
nk
tm
wo
et
	O
en
Int
sd
ve
err
ag
rle
eg
gi
1
en
ap
nB
wo
ril
en
AW
lad
Co
sd
20
V
n
e
ag
l
ta
09
ct
			
1
5a
me
vri
pr
jda
t:
il 2
g5
00
- k Awv
jun
9			
a
b
i2
- P gede inet
00
9			
rov pu Go
inc tee uve
	O
ie rde rn
ve
No H eu
rle
ord els r
gi
wo
-B en
nA
ra
en
	W
ba
ren
sd
nt
erk
ag
do
b
nk
2
e
0
wo
zo
j
a
ek
en
nu
	O
sd
op
ar
ve
ag
i2
de
r
leg
01
24
sit
0					
es
in
ma
A
ar
r
Afl
en
t2
do
do
op eve
01
nd
nk
0		
erd
he rin
tI ga
ag
n
a
ter n
22
reg me
jul
	O
i2
se ldin
ve
cre g
01
vri
rle
0				
jda
ta
gi
ria
g6
nA
at
	O
au
r
e
g
n
v
din
us
d
e
v
r
on
ra leg
tu
sd
k
ch i
s2
ag
tw n A
01
24
a
r
0
g
e
a
en nd
din
ug
pa on
us
sd
rki k V
Be
tu
ag
ng eil
s2
ve
i
5o
s
s igh
s
0
o
t
kto
10
p d igi
eid
		 e ng
be
pr da
r2
i
ori t M
01
tei o
0				
	O
ten bik
ve
lijs a w
rle
t v ee
go
an rho
p
	O
Int
Int ud
err
ve
err en
rle
eg
eg
gi
s
ec
nA
r
	O
e
ren
ta
ve
ria
do
rle
at
nk
gK
BP
in
Ha
pe
rt

din
s

da
g

mb

ve

no

r2

be

kto

4o

da
g4

8

00

s2

da
g1

ma
an

din
s

din
s

stu

au
gu

TIJDLIJN MOBIKA 2008 -2014

2009

MOBIKA Interreg Vlaanderen Nederland

2010

13

25

11

20

10

20

		

10

20

er

mb

ce

de

er

tob

ok

er

tob

ok

2010

2011

ma

feb

B
& ezoe
w
10
erk k aa
ru
an
ve n d
ar
da
rg e
i2
g2
ad lo
0
11
eri cat
3m
T
ru
		
ng ies
ck
ei
va
20
Pa
ma
nh
11
r
kin
an
			
et
	O
g
da
Mo
v
C
g2
erl
on
bik
eg
fer
7j
ap
e
in
un
n
roj
ce
Ar
i2
	O
ec
en
B
01
ma
v
t
r
d
e
u
1
rle
on
an
ss
			
k
gi
el
da
nH
g7
	O
ap
no
ve
ert
ve
o
v
mb
er rleg
ma
vra in
er
20
an
ch Are
11
da
tw nd
g1
ag on
en k
Be
9d
wo
pa
s
e
v
p
en
c
rki
a
r
e
n h ek
sd
mb
ng
i
n
ag
e
in
g
e
t
r
I
28
Po
nt me
20
vri
err t v
ste
11
de
jda
eg er
ce
l
g2
t
Be
mb
s
e
e
g
s
4f
c
e
v
e
p
r
n
an re
r2
eta w
eb
wo
01
ru
he kin
ria oor
en
ar
1
tI gm
at dig
sd
i
n
20
in ing
ter et
ag
1
Ar
r
v
2
21
eg er
	O
en
t
s
e
ma
do
ve
ec ge
nk
r
a
r
n
l
e
rt
eg
ma
ta wo
2
r
o
i
0
i
n
an
r
a
1
d
a
A
	O
2			
da
t i igin
ren
nA g
ve
g2
do
rle
ren
6m
nk
vri
gi
do
jda
aa
nH
nk
rt
g3
I
a
ns
2
p
01
ert
0m
tu
ren
2			
zo
aa
nd
aa
rt
ag
nv
20
Go
ra
12
1a
e
ag
v
d
					
a
k
p
n
eu
ril
MO
din
I
nt rin
20
BI
sd
err g
12
KA
ag
eg pro
17
jec
ap
Aa
td
ril
nb
oo
20
rd
es
din
ted
12
es
sd
ing
tu
	O
ag
ur
v
o
gr
erl
nt
24
oe
w
e
a
g
p
erp
do
p
o
ril
nd
p
B
Int
20
erd
ev
Aa
1
e
e
ag
rre
ilig
2		 nv
an
gs
14
de
do
gs
e
jun
pa
nd
c
da
ret
	O
rki
erd
i2
tu
ar
ng
01
	R nd
m
ag
i
a
e
2
KL
a
p
i
r
21
				
jks te
t
roj
C
ec
wa ken
jun
t
ter ing
i2
do
sta o
01
nd
2			
at ver
erd
Gu
- K een
ag
nn
LC ko
ing
6s
ms
ep
t
on
t
	O
e
mb
tw
vri
ve
e
jda
er
rp
rle
20
g1
gi
Be
12
nA
4s
ve
					
ilig
r
ep
T
e
oe
n
tem
de
d
do wij
on
pa
be
or zin
k
rki
r2
Ge g
ng
01
me Co
2
KL
en mm
C
teb u
nic
Aa
e
s
tu ati
Be nbe
ur e
ve st
va en
ilig ed
n A co
de ing
ren örd
pa inf
do ina
rki ra
Gu
nk tie
s
n
t
g
r
n
u
Be ni
ctu
ve ng
ur
ilig in
we
de fra
rke
pa str
n
rki uct
ng uu
rw
erk
en
g2

sd
a

en

wo

an
da
g

ma

an
da
g

ma

an
da
g

ma

TIJDLIJN MOBIKA 2008 -2014

2012

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA
39

30

30

18

er

tob

ok

er

tob

ok

12

20

12

20

2

01

r2

be

em

pt

se

2012

20

G
str oedk
uc eu
tu rin
de
ur g
ce
we va
vri
mb
rke n h
jda
er
n v et
g1
Ee
20
an on
rst
12
1j
Ho twe
es
			
an
ge rp
tee
ua
Ma van
ri
nle
Ing
20
do
uw d
g
g
13
nd
eb
ing
do e in
erd
ru
or fra
KL
ikn
ag
RV C
am
B
7f
T
wo
o
IO
e
e
e
br
pa
en
K
toe ken
ua
sd
r
k
g
nin
i
ri
a
ag
n
n
g
2
g
g
01
20
do
Ho bou
do
3					
or
ma
ge w
nd
Ri
v
ar
M
erd
e
jks
A
r
t
a
g
a
u
20
wa
ag
u
n
w
i
nn
nf kon
13
ter
2
ra d
ing
za
me
sta
str ig
ter
i
i
at
u
n
2
da
ctu g
01
g1
aa
u
3		
r
n
	O
w
jun
erk bes
do
ve
i2
nd
en ted
rle
01
erd
Ho ing
g
3					
fin
ag
ge
an
1
Ma
G
3j
vri
cië
un
uw
un
jda
l
n
ed
i
i
n
g1
20
ec
gi
13
2j
lar
nf
ra
uli
at
Inf
str
ies
20
om
uc
1
Ha
3		 om
tu
din
pe
u
e
rw
nt
sd
rt
erk
ag
be
Aa
d
e
n
17
nH
rij
va
ve
se
ng
za
og
n
pt
ter
eM
inf
em
da
r
S
au
as
be
t
g2
u
t
w
r
u
r
uc
20
rg
8s
t
r
wo
1
u
o
e
3		
ep
ur
pt
en
we
em
ve
	O
sd
rg
rke
be
ag
ad
Be plev
r2
nH
30
e
eri
v
r
0
i
e
og
13
ng
ok
ilig ng
eM
tob
i
d
e p nfr
au
er
w
ar ast
20
kin ru
13
Pe
do
g K ctu
rsm
nd
u
erd
LC r
om
ag
en
	O
2
t
1n
Ho
do
ffi
ge
nd
ov
cie
em
erd
Ma
l
e
be
o
ag
uw
p
r2
en
6f
Ce
0
i
n
eb
13
r
g
tifi
ru
				
Ke
ce
ar
mp
din
rin
i2
isc
sd
g
	O
0
s
14
ag
hL
be
ple
					
zo
11
og
ve
e
ist
k
f
rin
vri
eb
be
iek
gt
ru
jda
v
e
a
Ce
o
S
i
g2
ri
e
l
t
i
u
g
nt
g
20
ur
an
de
1f
ru
g
1
g
m
pa
eb
roe
4
s
??
c
ru
r
o
p
??
k
nt
v
i
a
n
e
r
rol
vri
gK
i2
rg
Te
ee
ad
jda
01
LC
KB rugk
eri
nv
4
g2
P - op
ma
n
e
g
1
i
p
lig
Ho el
an
feb
he
ge ing
da
ru
id
Ma pa
g3
ar
KL
i2
u
r
0
k
Be
C
w
do
0
m
j
u
14
sp
nd
an
ni
rek
erd
ag
20
ing
em
14
ag
en
9o
pla
Inf
t
kto
nn
om
i
be
n
o
g
m
r2
slo
en
01
	O
tb
tev
4			
ed
ple
en
rij
em
ve
v
rin
en
en
gi
t
nf
Be
r
as
sp
tru
rek
ctu
ing
ur
&
Slo
Ho
p
lan
tev
ge
nin
en
Ma
em
gs
uw
en
l
o
tev
tM
en
OB
em
IKA
en
t
ag

rd

nd
e

do

sd
ag

din

sd
ag

din

sd
ag

din

TIJDLIJN MOBIKA 2008 -2014

2013

2014

Interreg Vlaanderen Nederland MOBIKA
40
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