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Wouter Raskin (N-UA) dient uoorstel uan resolutie in bii Kamer
BRASSEL -.Lijn tg, de voormatige
spoorverbinding tussen Hasseli
en l{eerpelt, moet opgenomen
worden in het nieuwe
investeringsplan van de
spooruegen.
Uolksvertegenwoordiger Wouter
Raskin (N-UA) heeft dàarover een
lr_o_orstel van resolutie ingediend
bij de Kamer.

prioriteiten. Onlangs lier huidig
Vlaams minister vàn Mobiliteiï
Ben Weyts (N-VA) weten dat ook
y99^r lem Lijn t8 een prioriteit
blijft. Om extra druk opd-e ketel te
zetten, heeft Wouter-Raskiu nu
een voorstel van resolutie in die
zin ingediend bij de Kamer.
I6 miljard euro is veel seld. Maar
onvoldoende om alle géphnde in-
vestenngen uit het vorige investe_
ringsplan te realiseren. i<"uzes op
basis van maatschappelijke kosi-
ten-batenanalyses dringen zich
op.
Voor de _Lrjn 18 kan en mag dat
geen probleem zijn. Eerdere stu_
dres van de NMBS en Infrabel
toonden aan dat ereen grootreizi-
gerspotentieel is voor Lijn lg. Op
een gemiddelde werkdag zouden
lot 6.500 pendelaars ge6ruikma_
ken van de verbinding. Omdat er
nu gegn trein is, neemt 88 procent
van de pendelaars de autó en 12
procent de bus. Het recent gereno_
veerd station van Neerpèlt zou
3.000 extra reizigers aanàekken.

De ingebruikname van Lijn lg
kan bovendien op relatief"korte
tqrnujn. De oude spoorwegbed_
drng rs 9r nog altijd en volgens
Wouter Raskin zijn ook de tiein_
stellen beschikbaar-
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Net voor de grote vakantie pakte
federaal minister van Mobiliteit
facqueline Galant (MR) uit met
haar "Strategische visie voor het
spoor in België". De minister ver_
raste toen met de aankondiging
dat het invesreringsplan Zótí
2025 in de prullènmand ver_
dwijnt. Er komt een nieuw inves_
teringsplan voor een bedrag van
circa 16 miljard euro. Een inieste-
ringscel moet vanafeind augustus
d3t.mguye plan uittekenen, tegen
eind dit jaar moet het er zi1n.-

Rendabel
Bilzenaar Wouter Raskin wíl dalin het nieuwe investeringsplan
ook de heraanleg wordt ofgèno-
men van de Lijn 18 Hasselt.Neer_
pelt. die in 1957 gesloten werd. In
het investeringsplan 2Ol3-2025
was.dat door de vorige Maamse
mrruster van Mobiliteit Hilde
Crevíts (CD&V) naar voren ge_
schoven als een van de Maalàse

9ntql_u!!i.nO van Limburg
De N-VA-vol ksvertegenwóordi_
ger heeft nog_ een twéede argu_
ment om.te pleiten voor het óp_
nieuw activeren van Lijn lg. Het
SAlK-rapport van 

-professor

Herman Daems toonde nvartop
wit aan dat de gebrekkige ontslui'_
trng van Limburg voorzowel per_
sonen- als goederenveryoer een
remis op deeconomische ontwik_
keling van de provincie.
In het rapporl werden ook een
reeks projecten naar voren ge_
schoven die een positieve weersiag
zouden. hebben op de werkgelel
genheid en de economische ac"l ivi-
teiten in Limburg. Liin Ig is een
van die projecten. Nu is het nog de
missing link in de ontsluitingïan
Noord-Limburg en de Kem[en. ]


