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Voorstel
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Agenda nr. 1/16 Voorstel betreffende de verlenging van het aanbod van 
fuifbussen, ingediend door Diederik Vandendriessche 
(Groen) en Fauzaya Talhaoui (sp.a).

Inhoud
Het project van de zogenaamde fuifbussen startte in 2010 om jongeren in onze 
provincie ’s nachts op een veilige manier van en naar fuiven te brengen. Vooral in 
de meer landelijke en afgelegen gemeenten werd er volop gebruikgemaakt van dit 
systeem, wat vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid heel wat voordelen 
biedt: weekendongevallen zijn nog steeds een realiteit op de Vlaamse wegen en 
vaak liggen alcohol- en drugsgebruik aan de oorzaak. Door fuivende jongeren met 
de bus te vervoeren van de ene gemeente naar de andere gemeente verlagen 
jongeren het risico om betrokken te geraken in verkeersonveilige situaties of om 
zelf het slachtoffer te worden van een weekendongeval. Fuifbussen sluiten dus 
volledig aan bij een veilig mobiliteitsbeleid op bovenlokale schaal.

Door samen de bus te nemen zorgen jongeren er bovendien voor dat ze op een 
milieuvriendelijke manier de verre verplaatsing maken in plaats van met zijn allen 
individueel gemotoriseerd vervoer te (moeten) gebruiken. Ook vanuit de 
klimaatdoelstellingen die de provincie zichzelf opgelegd heeft, zijn de fuifbussen 
met andere woorden een maatregel die bijdraagt aan een respectvolle omgang met 
ons milieu en de omgeving. Ook allerlei parkeerproblemen en daaraan gerelateerde 
overlast rondom de fuiflocaties worden vermeden door het inzetten van fuifbussen.

Het budget van de jaarlijkse gemiddelde kostprijs van 50.000 EUR werd de 
afgelopen jaren nog steeds opgenomen binnen de provinciale begroting. 
Verschillende gemeenten hebben al aangegeven het busvervoer zelf niet te kunnen 
organiseren. Het is dan ook logisch dat het budget voor de fuifbussen behouden 
blijft op provinciaal niveau, meer bepaald binnen het beleidsdomein ‘Mobiliteit’.

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincie Antwerpen verlengt het aanbod van de fuifbussen voor de gemeenten 
op haar grondgebied die daarop een beroep willen doen. Budgettair wordt de 
jaarlijkse kostprijs voorzien binnen het beleidsdomein Mobiliteit.


