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Spoorm i nister Jacq uel i ne Galant
wacht met beslissing
Hasselt-Neerpelt
op Vlaamse centen

'nOuer uilÍ laar
moet NMBS aan de
Europese top staan
BRUSSEL -Vandaag , zaterdag, komt ministervan Mobiliteit Jacqueline
Galant (MR) op bezoek in het station van Neerpelt, Met haar
aanwezigheid op de officiële inhuldiging van de stationswerken wilze
naar eigen zeggen benadrukken hoe belangrijk de landelijke gebieden
voor de spoor\ {egen zijn. Als dat waar is, waait er echt een nieuwe
wind bij de spoorwegen. Galant, die zelf afkomstig is van een landelijke

Eemeente in Henegouwen, laat echter nog niet in haar kaarten
kijken, Zo wacht ze nog op concrete toezeggingen (centen dus)van
Vlaanderen vooraleer de heropening van de spoorlijn Hasselt-Neerpelt
in het investeringsplan komt,
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Door Eric Donckier
en GuyThuwis

Na het interview in haar kantoor met
uitzicht op het Zuidstation in Brussel,
klautert minister Galant nog even door
het raam voor een fotosessie op het bal-
kon, Het kabinet ligt op loopafstand
van de hoofdkwartieren va.n NMBS
en Infrabel, de twee spoorbedrijven
waar de minister grote schoonmaak wil
houden. Ook de spoorbonden kennen
de weg naar het kabinet al, want ze zijn
er elke maand voor informele gesprek-
ken. De Waalse Maggie wordt ze al
genoemd of de lron Lady,maarwieis
Jacqueline Galant eigenlijk?
"Een jonge vrouw van 40 jaar die na
een carrière als federaal volksverte-
genwoordiger door haar partij (MR)
aangeduid is als minister."

llwas eerder gesqacialiwerd in
veiligheid en niet zozeer in mobiliteit

"Ik had wel een algemene kennis van
mobiliteit. Mijn vader heeft altijd in de

automobielsector gezeten en ik zat in
de Kamer ook in de commissie Infra-
structuur. De treinramp in Buizingen,
waar veel slachtoffers vielen uit mijn
regio, heb ik van nabij gevolgd."

Waar beilu tnndaan?
"Van Jurbise, een Henegoulvse ge-
meente tussen Mons en Ath, waar ik
ook titelvoerend burgemeester ben."

Een blattun burgemeester in
diepruod Di Buqo'gebied.."Toen 

ik in 2000 verkozen werd, moes-
ten de inwoners na een klacht van de
PS na een halfiaar oPnieuw naar de
stembus. Ik haalde nog 1.000 stem-
men méór. We waren toen inderdaad
de enige gemeente in de regio met een

MR-meerderheid. Inmiddels zijn het
er al drie."

Neemtu zelÍ de tein?
.We hebben een station in Jurbise en

verspilling

dat is redelijk goed bediend. Ik nam af
en toe de trein, maar als minister is het
te moeilijk geworden."

Zaterdag bent u in hetstation van

NeerpeltWatgaat u daar doen?
"De werkzaamheden aan het station
inhuldigen. Ik kom van een landelijk
gebied en vind het belangrijk dat we
óok daar projecten realiseren en de
spoorwegen ontwikkelen. "

fteinen riiden er nietveel in Limburg.
"Dat weet ik en daarom wil ik met mijn
aanwezigheid ook tonen dat het toch
belangrijk is voor mij."

Hrí i

Hoe zit dat nu met het invesÍr;rtngs-
programma, wordt dat nog gewii-
zigd?

"Er zíjn in dat investeringsprogramma
veel projecten opgenomen, maar geen

geld voor al die projecten. Find deze

maand is er een brainstorming tussen

de ceo's van NMBS en Infrabel en mijn
kabinet. We gaan dan samen bekijken
welke werken al begonnen zijn en welke
op stapel staan. Tussen Electrabel en

NNrtgs is er bijvoorbeeld geen goede
samenwerking bij werken aan.stations.
Dat moet verbeteren."

ls het niet beter om opnieuw naar één

spoorwegmaatschappii te gaan?
"De boodschap van Europa is duidelijk:
we moeten twee maatschappijen heb-
ben, één voor hot operationele en-één
voor de infrastructuur. Ik wil wel een

halt toeroepen aan de verspilling. Einde
maart, begin aprilkomikmet een totaal-
plan om de spoorwegmaatschapprjen !e
moderniseren. Ik wil mr nog geen details
geven, maar het moet verandeten."

De heropening van Liin lS llasselt'
Neerpeltis een Prtoriteitvoor de
Waamse rcgering.Ook voor u?

"sommige prioriteiten kunnen we uit-
voeren omdat de regio's mee financie-
ren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor
het station van Namen. We wachten
voor Lijn 18 nog op een studie van de

Vlaamse regering."

Erzijntoch al studies gemaakt?
"De heropening zou 185 miljoenkos.
ten. We moeten nu eerst zien of de
Maamse regering geld heeft omhierin
te participeren."

ls er at een budget voorzien voor dé
elel«friticatie Mol- Hamonfl?

"De werken ztlnbezigtot Mol, maar
voor het vervolg is nog niets vastgelegd.
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We gaan tijdens de brainstormingmet
de ceo's zien of we dat moeten wijzi-
gen."

Die elel«trilicatie is nodig om te kun-
nen aansluiten op het Nederlandse
spoor in Weert, Hoe schat u die
kansen in?

"Ik heb mijn Nederlandse ambtgenoot
Schultz van Haegen al drie keer gezien
en zij heeft een positieve houding over
de verbinding naar Weert. Op de ko-
mende Benelux-ministerraad zal het
dossier alvast op de agenda staan."

De llzeren Rijn, Romt die er ooit?
(lacht) "Dat is al een zeer oud dossier
en het verloopÍtraag."

Bent u voor de heropening?
"Ik vind dat er eerst een meer betrouw-
bare studiemoetkomen en een officieel
standpunt van Duitsland. Het gaat
om een heel belangrijk dossier voor
het vrachtvervoer en de economische
ontwikkeling."

Als jeop de E313 naarAntwerpen
rtjfi, kun je dat dagelijks zien aan de
kolonnes vnchtwagens.

"Daarom moeten we ook meer de kaart
trekken van vrachtvervoer. Zekernu er
in de drie gewesten vrachtwagenheffin-
gen komen, moeten we een alternatief
via de trein bieden. De ontwikkeling
van de Antwerpse haven is goed voor
heel de Belgische economie."

Wordt het nieuwe transportptan nog
henien?

"Dat plan is op 14 december inge-
gaan, met een paar problemen en het
volgende vervoersplan komt eraan in
20lT.Maarwegaan nu al een evaluatie
maken. Er komt ook meer samenwer-
king met de busmaatschappijen. De
Lijn stelt zich alvast zeer positief op."

Wat hoort u zoal over hetvervoers-
plan?

"Ik heb vorige maand nog een ontmoe-
ting gehad met pendelaars uit mijn re-
gio. De mensen willen propere treinen,
treinen die op tijd rijden en zitplaatsen
op de trein. Dat is nu niet het geval en
in de toekomst wil ik over dergelijke
verhalen niets meer lezerr."

Dat betekent investeren in nieuw
materieel,

"Dat betekent een halt toeroepen aan
de verspilling. De NMBS heeft al een
grote schuld, dit moet ophouden."

Waar zit die vewpiiling?
"Dat ga ik vandaag niet zeggen. Kan
ik in vier maanden doen waar mijn
voorgangers in al die jaren nooit iels
aan gedaan hebben?"

Vreest u niet dat er onmiddellijk
gestaald wordt als er iets gaat
veranderen bii de spoonvegen?

"Daar heb ik geen schrik voor. De
vakbonden zijn verstandig genoeg. Z.e
weten datwemoeten samenwerken om
het imago van de spoorwegen op te
krikken. Ik heb elke maand informele
contacten met de vakbonden, maar we
praten er niet over in de media."

Vandaar komt uw bijnaam lron Lady,
(lacht) "Dat weet ik niet. De situatie
is in ieder geval catastrofaal. Het kan
niet slechter, maar over vijf jaar wil ik
met de Belgische spoorwegen aan de
Europese top staan. Dat wil ik in part-
nership met de vakbonden bereiken."

De NMBS is een oude doos metveel
privileges. U weet toch dat er voor de
vakbonden niet veel mag verunderen.

"Dat geloof ik niet. Er is een positieve
houding bij de vakbonden. Je zult dat
wel zien als het plan er komt. Je moet
praten met de mensen.'

Gaater iets verunderen aan het
statuut van de'cheminob', het
§poorwegpersoneel?

"Dat maakt deel uit van de sociale
onderhandelingen. Daar komt de mi-
nister niet in tussen."

ls het niettijd om ook ptivépartners
toe b laten in het reizigercveilreer?

"Dat is niet aan de orde mr. De Belgi-
sche spoorwegen zljn ook niet kllar
voor een liberalisering."

ts de tein te goerlkoop in Betgië?

"Die is zeer goedkoop omdat er in
40 jaar tijd alleen een indexering is
geweest. Er wordt binnen de NMBS
ook nagedacht of men de prdzen kan
verhogen.''

De schuldenberg van de NMBS is
al opgelopen tot 4,5 miljard euro.ln
20$ heeft de shat de toenmalige
schuld van 7,3 miljard overgenomen,
Gaat dat nu weer gebearen?

"We gaan de schulden terugdringen,
anders is de NMBS over enkele jaren
failliet. Zeker als de sector ooit géfibe-
raliseerd wordt."

Hoe gaat u die schulden terugdrin-
gen?

"Dat staat in het totaalplan voor de
modernisering van de Belgische spoor-
wegen. Alles komt dan op tafel."

lets anderc: hoe is de sfeer in de
rcgering? We hebben de indruk dat er
veel geruzie is?

"De sfeer is zeer goed. Er heerst een
positieve wil om de situatie te redden.
Dit is natuurlijk een affiische regering
en vooral in Wallonië had men daar
schrik voor. Je voelt dat de bevolking
nu meer vertrouwen krijgt, zeker nu
men weet dat er geen sociaal bloedbad
komt."

Hoe verloopt de samenwerking met
N.UA?

"Zeer goed. Het zijn mensen die hard
werken en geen politici die het doen
om een mandaat te hebben. Ze werken
voor het algemeen belang en niet voor
het particuliere. In Wallonië moeten
ze zichnogbewijzen. Jan Jàmbon is in
Bergen alvast goed onthaald, ook in
mr;n gemeente trouwens."

MinisterGalant
op hetbalkon
van haar
kantoorin
Brussel.
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