WAT WIJ WILLEN: goede grensoverschrijdende verbindingen
Limburg ten zuiden van Sittard alleen met Nederlandse bril te bekijken zou getuigen van
kortzichtigheid

Waar?
Zuid-Limburgse verbindingen in de Euregio,
tussen B en NL,
tussen NL en D,
Zuid-Limburg kan alleen op het goede spoor komen als kansen en kosten goed afgestemd
worden

Welk belang?
Stimulans voor bedrijvigheid en mobiliteit
Infra wordt bekostigd uit Euregionale en Europese bronnen (EFRO)
Een impuls voor duurzame ontwikkeling; publieke verantwoording is noodzakelijk

Vervoerbehoefte breder zien dan Zuid-Limburg:
personen EN goederen, grenzenloos
SIMPELE CONCLUSIE: (full size) treinspoor is noodzakelijk om vrachtvervoer niet te
boycotten. Dit betekent dat geld gestoken in TVM met de huidige beperkte
investeringsmogelijkheden zal leiden tot een
Simpeler te realiseren tussen Maastricht en Antwerpen:
gebruik bestaande spoortrajecten(/-bedding) en eventueel stations
Voordeel: snelle verbinding, geen afbraak en onnodige bouwput, geen extra onveiligheid
in de stadscentra, enorme beperking van de investeringskosten
Doel: ontsporing van gemeenschapsgeld voorkomen bij de aanleg van infra
Wie moet zich aangesproken voelen: gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, landelijke
en Europese overheden en volksvertegenwoordigers die zich met mobiliteit en infra
bezighouden. De belastingbetalers inclusief de bedrijven wie het geld niet op de rug groeit.
Waarom nu: Spartucus1 (Tram Vlaanderen Maastricht) had 2012 zullen rijden. Vanwege
de kredietcrisis wordt op onderwijs en sociale zekerheid bezuinigd; er vallen ontslagen.
Infrastructuur voor railgoederenvervoer is te belangrijk voor de economie om te worden
vergeten of te worden vergokt voor trammeke voor (optimistische) 4200 reizigers per dag..
WIJ VRAGEN DUS: maximalisering van het Euregionale resultaat via synergie door
effectief en efficiënt gebruik van beperkte publieke middelen
Als u dit onderwerp belangrijk vindt, horen wij graag uw mening. Vul dan de korte peiling in
op: Peiling Op het Goede Spoor
https://docs.google.com/forms/d/1JvB4JpBsTJPeM4P0uwV4VB3xvqoO2sOhduBDIjR8Ydg/viewform

Nadere informatie kunt u vinden op de Facebookpagina of op de website:
https://www.facebook.com/groups/539142369459706/
http://www.tramophetgoederenspoor.eu
Vragen kunt u stellen via ons mailadres: ophetgoedespoor2013@gmail.com

Comité Op het Goede Spoor

